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I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm (vùng 
KTTĐ) phía Nam, là tỉnh có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và 
đối ngoại của đất nước. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 1.982,56 km2, chiếm 5,99% 
diện tích cả nước và xếp thứ 50 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; về dân 
số, năm 2020 dân số trung bình của tỉnh là 1.167.938 người, chiếm 1,2% dân số cả nước 
và xếp thứ 39 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Với quy mô, diện tích không 
lớn, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong số ít những địa phương có vai trò to lớn đóng 
góp vào GDP và tổng thu ngân sách nhà nước.  

Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện (gồm cả 
huyện Côn Đảo). Bà Rịa - Vũng Tàu có đường địa giới chung dài 16,33 km với thành phố 
Hồ Chí Minh ở phía Tây; 116,51 km với Đồng Nai ở phía Bắc; 29,26 km với Bình Thuận 
ở phía Đông. Bà Rịa - Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4 km và trên 100.000 km2 thềm lục 
địa. Nằm trong vùng năng động nhất của Việt Nam hiện nay, gần thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nên có nhiều thuận lợi trong việc liên kết trao đổi, giao 
lưu hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật... gần đồng bằng Sông Cửu Long nên thuận 
lợi trong việc tiếp nhận các nguồn lương thực thực phẩm...  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2015, 
định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007. Đến nay, sau nhiều năm thực hiện đã đạt được những 
kết quả quan trọng: quy mô GRDP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong số 
3 vị trí dẫn đầu cả nước; GRPD bình quân đầu người cao gấp 2,3 lần so với năm 2010 
và luôn giữ vị trí cao nhất so với các địa phương khác trong cả nước. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ ngày một nâng 
cao; kết cấu hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông đã 
góp phần tăng cường sự kết nối nội bộ các đơn vị hành chính trong tỉnh và giữa Bà Rịa 
- Vũng Tàu với các địa phương khác trong vùng, các khu vực động lực kinh tế trong nước 
và kết nối với khu vực, thế giới. 

Song đến nay, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
hết thời gian thực hiện (thời kỳ đến năm 2020), cần phải nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với yêu cầu 
của Luật Quy hoạch và bối cảnh, tình hình mới, đó là: 

(1). Các tư tưởng, chủ trương và chính sách lớn về phát triển đất nước cho giai đoạn 
sắp tới sau 2020 của Đảng và Nhà nước, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
thời kỳ 2021-2030 đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua; các quy 
hoạch cấp quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 
gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng) đã và đang được xây dựng mới 
theo Luật Quy hoạch, sẽ có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm tới.  

(2). Những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế với những xu hướng mới, đặc 
biệt là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chi phối và làm thay đổi tương 
quan giữa các nước, cũng như toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị trên thế giới. 
Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung Quốc - EU) sẽ có tác 
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động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của các quốc gia. Việt Nam đã tham 
gia vào một loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời tiếp tục đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện (RCEP) và nhiều Hiệp định thương mại tự do khác...; Việt Nam tiếp tục 
thực hiện các cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) về kết nối kinh tế, 
kết cấu hạ tầng... là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư... ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

(3). Theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch tỉnh là một bước để cụ thể hóa quy hoạch tổng 
thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian 
các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố 
dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bổ đất đai, sử 
dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quy hoạch tỉnh được nghiên 
cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, đề xuất định hướng phát triển 
các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ 
tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố 
liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Để Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục khai thác hiệu 
quả hơn nữa vị trí địa kinh tế - chính trị và phát huy vai trò, vị trí của tỉnh trong vùng 
khu vực Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam, kết nối chặt chẽ với các tỉnh vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước, cần thiết 
phải xây dựng các định hướng phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới, đồng thời 
làm cơ sở cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. 

(4). Sau một thời gian dài tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp dầu khí 
và các ngành khai thác lợi thế từ các yếu tố, điều kiện tự nhiên, những năm gần 
đây tăng trưởng kinh tế của tỉnh (cả dầu khí) đang có xu hướng chậm lại, thậm chí 
có năm tăng trưởng âm do biến động giá dầu trên thế giới. Do vậy, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới khi nguồn tài nguyên dầu khí 
đang dần đến giới hạn. Việc xây dựng quy hoạch mới nhằm nghiên cứu, xây dựng 
mô hình, động lực tăng trưởng mới cho tỉnh theo hướng tự chủ, hướng tới nền 
kinh tế xanh và bền vững hơn. 

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với hướng 
tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn 
cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây 
dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của 
cả nước. 

Căn cứ Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật liên quan, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg 
ngày 23/9/2020, đồng thời tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh theo quy định 
của pháp luật vè quy hoạch.  
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II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH 
1. Mục tiêu lập quy hoạch 
(5). Quy hoạch là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các 

cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng trong hoạch định chính sách và kiến tạo 
động lực phát triển; tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết 
nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, khai 
thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 
vững. 

(6). Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực 
hiện các đột phá phát triển; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở 
đầu tư phát triển trên địa bàn; bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy 
động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội - môi trường. 

(7). Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng và giải pháp bố trí không gian phát triển 
hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian (giữa các ngành, lĩnh vực, giữa 
các vùng, lãnh thổ…) trên địa bàn tỉnh cho các nhu cầu phát triển trong tương lai 
trên cơ sở huy động hiệu quả các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ 
bên ngoài. 

(8). Quy hoạch tỉnh là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đảm bảo tính 
khách quan, khoa học. 

(9). Quy hoạch tỉnh tập trung hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế - 
xã hội - môi trường và đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn. 

2. Các nguyên tắc lập quy hoạch 
(1). Đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy 

hoạch, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, phù hợp 
với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như các văn bản pháp 
luật quốc tế có liên quan về biển, đảo, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia. 

(2). Đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa 
quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng - 
an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; 
các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng 
thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng. 

(3). Bền vững và dài hạn: Đảm bảo lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột kinh tế - xã 
hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050. 

(4). Đảm bảo tính kế thừa và tính mở; nội dung quy hoạch sẽ chọn lọc, vận dụng các 
chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (trong đó có kế thừa và cụ thể 
hóa các nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030) cũng như các quy hoạch cấp quốc gia 
trước đó. 
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(5). Đảm bảo tính thị trường trong huy động, phát huy các yếu tố, điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như trong xây dựng định hướng phát triển, tổ chức 
không gian phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; đảm bảo nguyên tắc thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước trong phân bổ nguồn lực. 

(6). Đảm bảo tính liên kết không gian, hợp lý về thời gian trong quy hoạch. 

(7). Khả thi và thích ứng: Đảm bảo tính khả thi trong triển khai, phù hợp với nguồn lực 
thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm 
nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển phù hợp với 
xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước. 

(8). Phòng ngừa: Có không gian, nguồn lực và các chính sách phản ứng nhanh khi có 
sự cố gia xảy ra (thiên tai, sự cố có tính thảm họa…). 

3. Phương pháp lập Quy hoạch 
3.1. Tiếp cận hệ thống 
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải được lập trên cơ sở tiếp cận hệ thống. Theo đó, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một “hệ con” (một bộ phận hợp thành) của tổng thể quốc gia. 
Các ngành, lĩnh vực và các địa phương là những bộ phận cấu thành của tỉnh. Đồng thời, 
các chủ thể liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh có mối quan hệ tương tác chặt 
chẽ với nhau. 

3.2. Các phương pháp áp dụng trong lập quy hoạch tỉnh 
(1). Phương pháp nghiên cứu tại địa bàn: Thu thập, đánh giá tổng quan và phân tích 

các số liệu, thông tin, cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan tới các nội dung quy 
hoạch tỉnh. Các nguồn số liệu thu thập từ địa phương, các tỉnh thành trong vùng; 
các cơ quan, tổ chức quốc gia; các tổ chức quốc tế... 

Nguồn cơ sở dữ liệu được sử dụng khi nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (trong phân tích, đánh giá, dự báo) cần đảm bảo độ tin cậy và tính pháp 
lý. Đối với cơ sở dữ liệu do các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu... phải 
được công bố, công nhận hoặc phải đảm bảo tính giải trình cho thông tin, cơ sở 
dữ liệu đó. 

(2). Phương pháp kế thừa: Là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất trong các 
nghiên cứu nói chung, lập quy hoạch nói riêng; kế thừa những kết quả còn hữu 
ích và phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển mới trong tương lai của các 
quy hoạch cũ và/hoặc của cấp cao hơn. 

(3). Phương pháp thống kê: trong đó (i) Phương pháp thống kê mô tả (Descriptive 
statistics) là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình 
bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát 
đối tượng nghiên cứu; (ii) Phương pháp thống kê suy luận (Inferential statistics) 
gồm các phương pháp ước lượng các đặc trưng của tổng thể, phân tích mối liên 
hệ giữa các hiện tượng nghiên cứu, dự đoán hoặc ra quyết định trên cơ sở thu 
thập thông tin từ kết quả quan sát mẫu. 

Phương pháp thống kê được áp dụng trong nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát 
triển, thông qua số liệu thống kê phân tích được tình hình, nguyên nhân của sự 
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vật và hiện tượng có thể tìm ra được tính quy luật và rút ra những kết luận đúng 
đắn về sự vật, hiện tượng... trong đó:  

(i). Phương pháp được áp dụng để điều tra, khảo sát thực tế, gồm xây dựng 
bảng hỏi, chọn mẫu điều tra, tiến hành khảo sát (phỏng vấn các lãnh đạo, 
chuyên gia, doanh nghiệp, người dân và các đối tượng liên quan khác, khảo 
sát thực địa...) nhằm thu thập số liệu, thông tin, ý tưởng và giải pháp phát 
triển của tỉnh. 

(ii). Phương pháp được áp dụng để phân tích chuỗi số liệu thống kê nhằm tìm 
ra xu hướng phát triển chung và những khác (dị) biệt tác động (tích cực 
hoặc tiêu cực) đến kết quả hoạt động kinh tế, phát triển hạ tầng. Từ đó chỉ 
ra các nguyên nhân (gắn với) thực tế phát triển và đúc rút các bài học kinh 
nghiệm. 

(iii). Phương pháp được áp dụng trong công tác quản lý đất đai các cơ quan 
quản lý sử dụng phương pháp thống kê để nắm được tình hình số lượng, 
chất lượng đất đai, nắm bắt đầy đủ các thông tin về đất đai cho phép các 
cơ quan có kế hoạch về quản lý đất đai. 

(4). Phương pháp thực chứng, ứng dụng từ các bài học thực tiễn: Dùng trong nghiên 
cứu, kiểm nghiệm, đánh giá các mô hình, kiểu mẫu phát triển mới đã được áp 
dụng trong thực tiễn ở đâu đó, thời gian nào đó và xem xét khả năng áp dụng trong 
tương lai trên địa bàn tỉnh có phù hợp, khả thi hay không. 

(5). Phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu: Tập hợp và hệ thống hoá 
thông tin theo từng vấn đề, lĩnh vực; phân tích và kiểm tra độ chính xác của các 
thông tin, tính hợp lý của các tài liệu, số liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong 
xử lý thông tin. 

Phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng và 
dự báo phát triển của tỉnh. Ngoài thông tin dữ liệu công khai, chính thống (như số 
liệu thống kê), phương pháp này được sử dụng trong quá trình khảo sát thực tế, 
thực địa (quan sát, quan trắc; thu thập thông tin, dữ liệu của các cơ sở kinh tế, hạ 
tầng cần bổ sung theo yêu cầu của mỗi nội dung nghiên cứu chuyên sâu,...) và xử 
lý, lọc nhiễu để có dữ liệu hợp chuẩn, sạch và rõ ràng phục vụ mục đích phân tích, 
đánh giá, nhận định, dự báo tiếp theo. 

(6). Phương pháp đánh giá theo chuỗi giá trị: Theo phương pháp tiếp cận toàn cầu thì 
chuỗi giá trị là một tập hợp những hoạt động do nhiều người khác nhau thực hiện 
(nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà chế biến, người bán xỉ, người bán 
lẻ...) để sản xuất ra sản phẩm nào đó và sau đó được bán cho người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. 

Phương pháp được áp dụng phân tích, xác định các chuỗi giá trị nội địa và toàn 
cầu, từ đó lập sơ đồ chuỗi, xác định các phân khúc mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 
thể tham gia chuỗi giá trị, cùng với xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
(đầu tư, sản xuất, phân phối...) để tận dụng những lợi thế, tiềm năng của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu nhằm cung cấp các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trong thị trường 
nội địa và xuất khẩu (thị trường trong nước, khu vực ASEAN và thế giới). 
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(7). Phương pháp so sánh: Dùng trong phân tích nhằm phản ánh biến động của chỉ 
tiêu phân tích và của các thành phần, bộ phận nhân tố cấu thành, trong đó: (i) 
Phương pháp so sánh tuyệt đối (thực hiện bằng cách lấy giá trị của chỉ tiêu hoặc 
nhân tố ở kỳ nghiên cứu trừ giá trị tương ứng của chúng ở kỳ gốc. Kết quả so sánh 
được gọi là chênh lệch, nó phản ánh xu hướng và mức độ biến động của chỉ tiêu 
và nhân tố: (ii) Phương pháp so sánh tương đối (nhằm xác định xu hướng và tốc 
độ biến động, phản ánh kết cấu hiện tượng và xác định xu hướng độ biến động 
tương đối của các thành phần bộ phận). 

Phương pháp được áp dụng nhằm đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển của 
tỉnh; vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia; thực trạng và các yếu tố tác 
động đến sự phát triển của tỉnh. 

(8). Phương pháp toán học: Là phương pháp toán kinh tế, các công cụ tính toán hiện 
đại được dùng để thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin... giúp cho việc nghiên cứu 
các vấn đề xã hội phức tạp.  

Phương pháp được áp dụng trong công tác đánh giá, thiết kế, quy hoạch; tính toán 
định mức, kỹ thuật và dự báo phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực 
quản lý đất đai.  

(9). Phương pháp phân tích SWOT: Là phương pháp phân tích nhằm xác định những 
điểm mạnh (Strengths - những yếu tố bên trong (nội bộ) tỉnh có khả năng tạo thuận 
lợi cho việc đạt được mục tiêu phát triển); điểm yếu (Weaknesses - những yếu tố 
bên trong (nội bộ) không tạo thuận lợi, thậm chí cản trở sự phát triển); cơ hội 
(Opportunities - những yếu tố bên ngoài tạo ra thuận lợi cho sự phát triển); thách 
thức (Threats - những yếu tố bên ngoài gây bất lợi cho sự phát triển). 

Phương pháp được áp dụng nhằm làm rõ các mặt thuận lợi như vị trí địa lý, tài 
nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng (kết nối thị trường)...; khó khăn về cơ chế, 
chính sách, nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực...; cơ hội về tiếp cận và ứng dụng 
kỹ thuật, công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu...; thách thức phải hoàn thiện 
cơ chế, chính sách, phải huy động nhiều nguồn lực đầu tư, đổi mới và ứng dụng 
kỹ thuật công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực, kết 
cấu hạ tầng chưa hoàn chỉnh...; xác định những vấn đề đặt ra cho phát triển công 
nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới (về thể chế, cơ chế, chính sách; đầu tư phát 
triển; những vấn đề xung đột liên vùng, liên ngành...). 

(10). Phương pháp dự báo: (i) Phương pháp dự báo định tính (lấy ý kiến chuyên gia 
đánh giá về xu thế phát triển, nghiên cứu thị trường...); (ii) Phương pháp dự báo 
định lượng (dự báo theo phương pháp ngoại suy, hồi quy tương quan...). 

Phương pháp được áp dụng nhằm dự báo, xác định xu hướng tác động đến sự 
phát triển của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng các kịch bản phát triển và phương án 
phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh, tình hình 
mới, phát huy được thế mạnh của tỉnh để phát triển. 

(11). Phương pháp xây dựng các kịch bản (phương án) phát triển: Trong vô số các biến 
của bối cảnh, điều kiện phát triển mới không thể nào gom/nhóm lại thành một số 
nhỏ (hơn rất rất nhiều) các tham số để có thể dự báo phát triển bằng một số hàm 
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toán học, logic học,... nên người ta thường xây dựng hai (2) đến ba (3) hoặc nhiều 
hơn các kịch bản phát triển tương ứng với một số ít các xu hướng lớn, tác động 
mạnh mẽ của bối cảnh, điều kiện phát triển mới.  

Đặc điểm của dự báo dài hạn để lập Quy hoạch tỉnh là dự báo trong điều  kiện  
thông  tin  không  đầy  đủ, phải kết hợp giữa định tính với định lượng. Một trong 
các phương pháp thích hợp cho dự báo này là phương pháp kịch bản. Kịch bản 
trong nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh là mô hình kinh tế, kết quả của mỗi lần tính 
toán theo mô hình cho kết quả gọi là kết quả mô phỏng. Thiết kế những quĩ đạo 
phát triển dài hạn phải dựa trên các giả thiết về các kịch bản phát triển, có thể xem 
xét hai nhóm yếu tố nội lực và ngoại lực của một tỉnh như:  

(i). Các yếu tố ngoại lực bao gồm môi trường quốc tế và khu vực, các điều kiện 
thuận lợi do kết quả gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế mang lại (như 
RCEP, APEC, WTO,...)  cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới như EVFTA, quan hệ kinh tế thương mại song phương với Trung Quốc, 
Mỹ, EU, Nhật Bản, với các nước thuộc ASEAN... 

(ii). Các yếu tố nội lực bao gồm các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 
kinh tế, vấn đề sở hữu, luật đất đai, luật đầu tư, cổ phần hoá các xí nghiệp 
quốc doanh, chính sách huy động vốn trong dân,... 

(12). Phương pháp tích hợp quy hoạch: Là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp 
đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ 
xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền 
vững. 

Phương pháp được áp dụng trong quá trình phân tích, đánh giá phát triển và bố 
trí không gian của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ của tỉnh, nhằm xác 
định rõ và xử lý các xung đột trong phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các 
lãnh thổ dưới sự tác động của bối cảnh tình hình (bên trong và bên ngoài) đến sự 
phát triển chung của tỉnh và quy hoạch bố trí không gian phát triển (từ việc xác 
định tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển và luận chứng các phương án phát 
triển và tổ chức không gian lãnh thổ...). 

(13). Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự 
báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia thuộc một lĩnh vực liên quan 
đến quy hoạch. Phương pháp chuyên gia dựa trên cơ sở đánh giá tổng kết kinh 
nghiệm, khả năng phản ánh tương lai một cách tự nhiên của các chuyên gia có 
trình độ và kinh nghiệm và xử lý thống kê các câu trả lời một cách khoa học. Nhiệm 
vụ của phương pháp là đưa ra những dự báo khách quan về tương lai phát triển 
của khoa học kỹ thuật dựa trên việc xử lý có hệ thống các đánh giá dự báo của 
các chuyên gia. 

Phương pháp chuyên gia được thực hiện: (i) Tổ chức xin ý kiến trực tiếp các 
chuyên gia về các ngành, lĩnh vực về các vấn đề dự báo phát triển; (ii) Tổ chức 
các hội nghị, hội thảo trong quá trình lập quy hoạch để tổng hợp ý kiến đóng góp 
của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên ngành, các nhà khoa 
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học, các nhà đầu tư về nội dung xây dựng quy hoạch. 

(14). Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc thù của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 
1. Các văn bản pháp lý 
(1). Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

(2). Luật số 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến 
quy hoạch; 

(3). Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 
quy hoạch; 

(4). Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; 

(5). Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;  

(6). Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

(7). Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật xây dựng; 

(8). Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12; 

(9). Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

(10). Pháp lệnh số 01/2018/QH14 ngày 22 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; 

(11). Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

(12). Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

(13). Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

(14). Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; 

(15). Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

(16). Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước; 

(17). Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; 

(18). Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá 
trong hoạt động quy hoạch; 

(19). Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động, Thương 
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binh và Xã hội quy 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; 

(20). Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

(21). Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết 
toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

(22). Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2. Các văn kiện của Đảng 
(1). Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016); Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII (2021);  

(2). Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 và thời kỳ 2021-2030; 

(3). Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 

(4). Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (Khoá X) về Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020; 

(5). Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

(6). Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc 
trong tình hình mới; 

(7). Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; 

(8). Nghị quyết số 10/2012/NQ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ ban hành Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời 
kỳ 2011-2020; 

(9). Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế; 

(10). Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế; 

(11). Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 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; 

(12). Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ 
tổ quốc trong tình hình mới; 
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(13). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế; 

(14). Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI 
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước; 

(15). Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 
quốc tế; 

(16). Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế; 

(17). Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới; 

(18). Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

(19). Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

(20). Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành 
Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống  tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

(21). Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân trong tình hình mới; 

(22). Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 

(23). Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển 
công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

(24). Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; 

(25). Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã;  

(26). Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục 
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vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

(27). Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

(28). Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ 
26 (Hội nghị TW 7, khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; 

(29). Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 
ngoài đến năm 2030; 

(30). Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

(31). Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020, của Bộ Chính trị về định hướng chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(32). Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. 

3. Các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
(1). Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 
2006-2020, định hướng đến năm 2020; 

(2). Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ đến năm 2020; 

(3). Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020; 

(4). Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

(5). Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ đến năm 2020; 

(6). Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 
2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

(7). Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

(8). Quyết định số 879/QĐ-TTg, ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt 
Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2035; 
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(9). Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; 

(10). Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017–2020, 
định hướng đến năm 2030; 

(11). Quyết định 319/ QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2035; 

(12). Quyết định 491/ QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 
chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2050; 

(13). Quyết định số 1497/QĐ-TTg, ngày 08/11/2018, của Thủ tướng Chính phủ, phê 
duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; 

(14). Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; 

(15). Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

(16). Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; 

(17). Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng 
đến năm 2050; 

(18). Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 
năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

(19). Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; 

(20). Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

(21). Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 

(22). Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; 

(23). Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 
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(24). Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030; 

(25). Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030; 

(26). Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 

(27). Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí 
hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”; 

(28). Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; 

(29). Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045; 

(30). Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; 

(31). Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 
2045; 

(32). Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. 

(33). Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến 2050; 

(34). Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược 
địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. 

(35). Các nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất 
quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng Nam Bộ và các 
chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực quốc gia... 

4. Các văn bản của Tỉnh 
(1). Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2020), 

lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2025); 

(2). Các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các quyết định của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; 
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(3). Các văn bản của UBND tỉnh về việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

(4). Nguồn dữ liệu (thông tin, tài liệu, bản đồ...) của các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Niên giám thống kê 
của Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm từ năm 2010 đến năm 2020. 

IV. TÊN, PHẠM VI, RANH GIỚI VÀ THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH 
1. Tên quy hoạch 
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 
a). Phạm vi nghiên cứu liên vùng  

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050, cần nghiên cứu 
những nội dung liên vùng như sau: (i) Các tỉnh, thành phố lân cận: Thành phố Hồ Chí 
Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận; (ii) Các địa phương khác trong vùng Đông Nam 
Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (iii) Vùng biển và thềm lục địa tiếp giáp với tỉnh; 
(iv) Hành lang kinh tế xuyên Á, các cực tăng trưởng phía Nam và cả nước được xác định 
trong quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia. 

b). Phạm vi nghiên cứu trực tiếp 

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, 
tầm nhìn 2050 bao gồm: 

(1). Toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích tự nhiên 1.988,64 km2; phía Tây 
giáp Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông giáp tỉnh 
Bình Thuận, phía Nam - Đông Nam giáp Biển phía Đông; bao gồm 8 đơn vị hành 
chính cấp huyện trực thuộc gồm: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, các 
huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền và Xuyên Mộc và Côn Đảo. 

(2). Không gian vùng bờ về phía biển: Được xác định theo Nghị định số 40/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược 
quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và các 
văn bản có liên quan khác. 

3. Thời kỳ lập quy hoạch 
Quy hoạch được lập cho thời kỳ 10 năm 2021-2030 (có phân kỳ theo hai giai đoạn 2021-
2025 và 2026-2030), tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. 

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH 
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm 
các nội dung chính: 

(1). Phần thứ nhất: Các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng phát triển tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

(2). Phần thứ hai: Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
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năm 2050. 

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

(4). Phần phụ lục: Hệ thống các bản đồ; các phụ lục, bảng biểu. 
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PHẦN I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN VÀ 
THỰC TRẠNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
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I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN  
1. Điều kiện về tự nhiên 
1.1. Vị trí địa lý  
(1). Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm 

Phía Nam. Vị trí của tỉnh có tọa độ địa lý: từ 107o00’01” đến 107o34’18” kinh độ 
Đông; từ 10o19’08” đến 10o48’39” vĩ độ Bắc. Tỉnh có diện tích tự nhiên là 1.982,56 
km2, dân số năm 2020 khoảng 1.167,9 nghìn người, mật độ 589 người/km2.  

Bà Rịa - Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện 
(gồm cả huyện Côn Đảo).  

Bảng 1. Các đơn vị hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị Diện tích tự nhiên 
(ha) 

Dân số TB năm 2020 
(người) 

Mật độ dân số 
(người/km2) 

 Toàn tỉnh 198.256 1.167.938 589,11 

1 Thành phố Vũng Tàu 15.090 362.061 2.399,34 

2 Thành phố Bà Rịa 9.104 113.072 1.242,00 

3 Thị xã Phú Mỹ 33.302 182.141 546,94 

4 Huyện Long Điền 7.767 137.759 1.773,64 

5 Huyện Châu Đức 42.460 147.426 347,21 

6 Huyện Đất Đỏ 18.974 75.517 398,00 

7 Huyện Xuyên Mộc 63.980 141.842 221,70 

8 Huyện Côn Đảo 7.579 9.120 120,33 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020  

Trong các đơn vị hành chính thuộc tỉnh, huyện Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo 
nằm cách Vũng Tàu 185 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km và cách cửa sông Hậu 
83 km; có tọa độ 8o3’-8o49’ vĩ độ Bắc và 106o31’-106o46’ kinh độ Đông. Côn Đảo có vị trí 
chiến lược nằm sát với đường hàng hải quốc tế từ Âu sang Á, ngay giữa ngư trường lớn 
của vùng biển Đông Nam bộ và gần khu vực khai thác dầu khí của thềm lục địa phía Nam 
nước ta. 

Về đô thị, hiện nay Bà Rịa Vũng Tàu có 9 đô thị gồm: TP. Vũng Tàu (đô thị loại I), TP. Bà 
Rịa (đô thị loại II), TX. Phú Mỹ (đô thị loại III), 6 thị trấn Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, 
Phước Hải, Phước Bửu và Ngãi Giao (đô thị loại V). Năm 2019 đã có thêm đô thị Kim 
Long (thuộc huyện Châu Đức) được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, nhưng chưa 
thành lập đô thị. Theo quy hoạch sẽ phát triển thêm các đô thị loại V như Hồ Tràm, Bình 
Châu, Hòa Bình (thuộc huyện Xuyên Mộc), Suối Nghệ (thuộc huyện Châu Đức), Lộc An 
(thuộc huyện Đất Đỏ) và toàn bộ Côn Đảo sẽ phát triển thành đô thị biển đảo. Trung tâm 
hành chính - chính trị của tỉnh đặt tại TP. Bà Rịa, cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 80 km 
theo đường bộ. 
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Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(2). Bà Rịa - Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4 km và trên 100.000 km2 thềm lục địa. Phần 

đất liền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có địa giới chung với các tỉnh và thành phố 
sau: 

• Phía Tây tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài địa giới 16,33 km. 

• Phía Bắc tiếp giáp tỉnh Đồng Nai, chiều dài địa giới 116,51 km  

• Phía Đông tiếp giáp tỉnh Bình Thuận, chiều dài địa giới 29,26 km 

• Phía Đông Nam, Nam và Tây Nam giáp Biển Đông. 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng biển, sân bay 
và mạng lưới đường sông thuận lợi. Các tuyến QL51, QL55, QL56 cùng với hệ 
thống đường tỉnh... Ngoài ra, có các tuyến giao thông được quy hoạch phát triển 
đang được đầu tư/ hoặc đang kêu gọi đầu tư như: đường cao tốc Biên Hoà - Vũng 
Tàu, đường vành đai 4, đường sắt kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa - 
Vũng Tàu... tạo những liên kết toàn diện giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh khác 
trong vùng, cả nước và quốc tế.  

(3). Vị trí địa lý đã mang lại cho Bà Rịa - Vũng Tàu những thuận lợi cơ bản: 

• Nằm trong vùng năng động nhất của Việt Nam hiện nay, gần Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nên có nhiều thuận lợi 
trong việc liên kết trao đổi, giao lưu hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ 
thuật... gần đồng bằng Sông Cửu Long nên thuận lợi trong việc tiếp nhận 
các nguồn lương thực thực phẩm rau quả. 

• Vị trí của Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển của vùng KTTĐ 
phía Nam, với vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hoá giữa vùng 
Đông Nam bộ, vùng KTTĐ phía Nam với bên ngoài.  
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Hình 2. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng 

 
• Bà Rịa - Vũng Tàu có bờ biển dài, với nhiều bãi tắm đẹp, là điểm cuối 

của hệ thống bãi tắm du lịch của dải ven biển Nam Trung bộ, Bà Rịa - 
Vũng Tàu là điểm du lịch, nghỉ mát tắm biển thuận lợi nhất cho toàn bộ 
vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

• Khu vực phía Tây của tỉnh có vịnh sâu, sông lớn, thuận lợi cho xây dựng 
cảng biển nước sâu quy mô cảng cửa ngõ quốc gia, trung chuyển quốc 
tế. Tạo điều kiện thuận lợi để Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vai trò cửa 
ngõ hướng ra biến của vùng KTTĐ phía Nam; vai trò là địa bàn cầu nối 
của toàn vùng để hội nhập, hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực 
và toàn thế giới.  

• Thềm lục địa và vùng biển rộng với nguồn tài nguyên quý là dầu khí, hải 
sản đã tạo cho Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí quan trọng đặc biệt về kinh 
tế, quốc phòng, an ninh. 

• Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của tỉnh đã trở thành nguồn tài nguyên, 
nguồn lực quan trọng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển 
của tỉnh. 

1.2. Đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn 
1.2.1. Đặc điểm địa hình 
Địa hình của tỉnh phần đất liên (trừ Côn Đảo) có khuynh hướng thấp dần từ phía Đông 
Bắc xuống phía Nam và Tây Nam. Ở phía Đông và Đông Nam nổi lên các dãy núi cao 
chạy dài theo hướng Bắc Nam gồm các dãy núi Thị Vải - Ông Trịnh, Bao Quan và Núi 
Dinh, độ cao thay đổi từ 118 m đến 500 m. Ở phía Tây dọc sông Thị Vải là các trũng tích 
tụ đầm lầy biển, hiện tại là các rừng ngập mặn. 
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(1). Địa hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể chia làm 4 vùng: bán đảo và hải đảo, vùng 
đồi núi bán trung du và vùng thung lũng đồng bằng ven biển.  

• Bán đảo Vũng Tàu dài và hẹp diện tích 82,86 km2, độ cao trung bình 3-
4 m so với mặt biển. Xã Long Sơn trước đây được coi là xã đảo, đến 
nay đã kết nối với TP. Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ bằng hệ thống cầu, 
đường bộ. Hiện nay vùng hải đảo của tỉnh còn lại huyện Côn Đảo là một 
quần đảo gồm 16 hòn đảo, trong đó lớn nhất là Côn Sơn. 

• Vùng đồi núi bán trung du nằm ở phía Bắc và Đông Bắc tỉnh, phần lớn 
ở TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. 

• Vùng thung lũng đồng bằng ven biển bao gồm một phần đất của TX. 
Phú Mỹ, phía Nam huyện Châu Đức, huyện Long Điền, TP. Bà Rịa, 
huyện Đất Đỏ. Khu vực này có những đồng lúa nước, xen lẫn những vạt 
đồi thấp và rừng thưa có những bãi cát ven biển.  

• Vùng biển và hải đảo: Thềm lục địa rộng trên 100.000 km2. Hải đảo 
bao gồm quần đảo Côn Sơn cách xa bờ và các đảo Long Sơn (diện tích 
khoảng 90 km2), Gò Găng (diện tích khoảng 30 km2) nằm sát bờ đối diện 
với các cửa sông Thị Vải, Dinh. 

(2). Bà Rịa - Vũng Tàu có địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc phổ biến là dưới 3o 
(41,03% diện tích) và từ 3o - 8o (39,6% diện tích), chỉ có khoảng 5,24% diện tích 
có độ dốc trên 25o, do vậy nhìn chung thuận lợi cho bố trí sử dụng đất.  

Bảng 2. Thống kê diện tích đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo độ dốc 

Độ dốc Diện tích (ha) (%) 

<3o 81.626 41,03 

3-8o 78.792 39,60 

8-15o 9.852 4,95 

15-20o 1.449 0,73 

20-25o 4.872 2,45 

> 25o 10.425 5,24 

Sông, hồ… 11.937 6,00 

Tổng 198.256 100,00 

Nguồn: Kết quả điều tra đất đai Phân viện Thiết kế nông nghiệp.  

Địa hình của tỉnh có 3 dạng địa hình chính: 

(i). Địa hình đồi núi thấp: Bao gồm các núi sót rải rác, với độ cao thay đổi từ 
200-700 m, trong đó đỉnh cao nhất là đỉnh Mây Tàu cao 704 m ở ranh giới 
phía Đông tiếp giáp tỉnh Bình Thuận. Ở phía Tây có các cụm núi trung bình 
là: núi Châu Viên cao 327 m, núi Ngang 214 m, núi Hòn Thung 210 m; Núi 
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Dinh 491 m, núi Tóc Tiên 428 m, núi Nghệ 203 m; núi Nưa 183 m, núi Lớn 
(Tương Phùng) 245 m, núi Nhỏ (Tương Kỳ) 245 m. Các núi này đều có độ 
dốc cao, cấu tạo bởi đá macma axit có hạt rất thô, thảm thực vật cạn kiệt 
và tầng đất rất mỏng. 

Hình 3. Bản đồ địa hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(ii). Địa hình đồi lượn sóng: Có độ cao từ 20-150 m, bao gồm những đồi đất 

bazan, tạo thành những “chùy” chạy theo hướng Bắc xuống Tây Nam. Trái 
ngược với những núi thấp, địa hình này bằng, thoải, độ dốc chỉ khoảng 1-
8o. Loại địa hình này chiếm diện tích lớn nhất so với các dạng địa hình khác, 
bao trùm gần hết là khối đất bazan, một ít là phù sa cổ và các cồn cát. Địa 
hình đồi lượn sóng trải dài từ phía Bắc tỉnh xuống phía Nam thuộc các 
huyện Châu Đức, Xuyên Mộc. 

(iii). Địa hình đồng bằng: Có thể chia địa hình đồng bằng ở Bà Rịa - Vũng Tàu 
thành hai dạng sau: 

• Bậc thềm sông có độ cao từ 5-10 m, có nơi cao 2-5 m, dọc theo các 
sông và tạo thành từng dải hẹp có chiều rộng rất thay đổi từ 4-5m đến 
10-15 m. Đất ở đây thường có chất lượng khá tốt và vì vậy hầu hết đã 
được khai thác đưa vào sử dụng. Dạng địa hình này thuộc các huyện 
Long Điền, Đất Đỏ, TP. Bà Rịa, một phần của TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên 
Mộc, huyện Châu Đức. 

• Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển và đầm mặn: là địa hình thấp 
nhất toàn tỉnh, với cao trình từ 0,3-2 m. Thường xuyên ngập triều, mạng 
lưới sông rạch chằng chịt, có rừng ngập mặn che phủ. Địa hình này cấu 
tạo từ những vật liệu không thuần thục, bở rời, có nhiều sét và vật liệu 
hữu cơ. Dạng địa hình này tập trung ở khu vực ven sông, biển thuộc TX. 
Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. 
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1.2.2. Địa chất, thổ nhưỡng 
Địa chất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đặc điểm tập hợp đá mẹ và mẫu chất rất đa dạng, 
có mặt của cả những đá trầm tích cổ, các đá xâm nhập hoặc phun trào, đến các trầm tích 
hiện đại đã tạo cho tỉnh một quỹ đất rất phong phú với các loại đá granit, đá phiến sét, đá 
bazan, phù sa cổ, phù sa sông suối, trầm tích cát biển, trầm tích đầm lầy biển…  

(1). Đá bazan: có khoảng 82.210 ha (chiếm 41,34% diện tích tự nhiên), thành phần 
chính gồm bazan olivin, bazan olivin kiềm, andesitobazan, bazan lỗ hổng, tro và 
từ núi lửa. Đá bazan nói chung thường tạo ra những loại đất có tầng rất dày, thành 
phần cơ giới nặng, màu nâu đỏ, nâu vàng hay nâu thẫm và có độ phì khá cao. Đá 
bazan còn là nguyên vật liệu xây dựng quan trọng. 

(2). Đá mácma axít: có khoảng 30.990ha (chiếm 15,58% DTTN), thành phần thạch 
học chủ yếu là các đá granitoid, nhiều thạch anh và feldspat, ngoài ra còn có 
plagioclas, biotit và horblend. Đất trên đá mácma axít thường ở địa hình núi cao, 
dốc nên quá trình xói mòn bề mặt xảy ra mạnh, tầng đất mỏng và độ phì thấp. 

(3). Đá phiến: chỉ có khoảng 110 ha (chiếm 0,05% diện tích tự nhiên), gồm các đá 
trầm tích của Hệ tầng La Ngà có thành phần cát - bột kết, sét - bột kết; thường bị 
uốn nếp và biến chất nhiệt mức độ khác nhau. Đá phiến phong hóa hình thành các 
đất feralic đỏ vàng. Đất hình thành trên đá phiến thường có thành phần cơ giới 
trung bình, tầng đất mỏng, độ phì trung bình thấp. 

(4). Mẫu chất phù sa cổ: có khoảng 23.320 ha (chiếm 11,73% diện tích tự nhiên), 
thành phần trầm tích thường là cát - bột - sét kaolin gắn kết yếu, có thể có cuội - 
sỏi hoặc kết von laterit mức độ khác nhau. Tạo ra các loại đất nâu vàng (Fp), đất 
xám (X) và đất xám glây (Xg), đây là những đất có thành phần cơ giới nhẹ và độ 
phì không cao. 

(5). Các trầm tích hiện đại (Holocene): có khoảng 50.900ha (25,6 % diện tích tự 
nhiên), gồm: 

• Cát biển (có 21.744 ha): Có hai loại là cát trắng và cát vàng, góp phần 
hình thành các bãi tắm đẹp và còn là nguồn vật liệu xây dựng quan trọng 
của khu vực. 

• Trầm tích đầm lầy biển (có 18.997 ha): Là môi trường của rừng ngập 
mặn, nuôi trồng thủy sản và cảnh quan du lịch sinh thái của tỉnh và cả 
khu vực. Đặc trưng của trầm tích này là sự có mặt của sulfidic, hình 
thành bởi các điều kiện yếm khí chiếm ưu thế. 

• Phù sa sông suối (có 7.612 ha): Hình thành ra đất phù sa có màu nâu 
sẫm đến nâu vàng nhạt, phân bố không liên tục thành các dải hẹp dọc 
ven các sông suối. Đất phù sa màu mỡ, thích hợp cho sản xuất nông 
nghiệp, trong đó cây lúa là cây trồng chính. 

• Sản phẩm dốc tụ (có 2.547 ha): Nhìn chung, đất dốc tụ có độ phì trung 
bình thấp, song lại được phân bố ở vị trí địa hình thấp bằng; vì vậy, khá 
thích hợp cho bố trí chuyên canh lúa nước, cây trồng cạn hàng năm 
hoặc luân canh lúa nước với cây hàng năm khác. 
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1.2.3. Đặc điểm khí hậu 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa; một năm chia hai mùa rõ rệt. 
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, thời gian này có gió mùa Tây Nam. Mùa khô 
bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời gian này có gió mùa Đông Bắc. 

(1). Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình từ năm (2015-2019) dao động 
trong khoảng 76,72-78,33%. Cao nhất là năm 2017 (78,33%) và thấp nhất là năm 
2019 (76,72%). Trong các tháng mùa khô độ ẩm trung bình có giá trị thấp hơn các 
tháng mùa mưa. 

(2). Nhiệt độ trung bình hàng năm: từ năm (2015-2019) là 28,01°C, thấp nhất là năm 
2018 với nhiệt độ trung bình là 27,94°C, cao nhất là năm 2019 với nhiệt độ trung 
bình là 28,17°C. Số giờ nắng rất cao, trung bình hàng năm khoảng 2.400 giờ. 

(3). Lượng mưa: tổng lượng mưa trung bình cả năm ở Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 
(2015-2019) dao động trong khoảng 1.066,6 mm đến 1.738,1 mm. Năm 2017 có 
lượng mưa trung bình năm cao nhất (1.738,1 mm) và năm 2019 là năm khô hạn 
nhất (1.066,6 mm). Lượng mưa mùa mưa chiếm trên 90% lượng mưa cả năm. 

(4). Nắng: số giờ nắng rất cao, trung bình hàng năm từ năm (2015-2019) dao động 
trong khoảng 2.561 giờ đến 2.923 giờ. Năm 2017 có số giờ nắng thấp nhất trong 
5 năm qua (2.571 giờ), năm 2015 có số giờ nắng cao nhất là 2.923 giờ. Tháng có 
số giờ nắng thấp nhất là tháng 6 (180 giờ) và tháng có số giờ nắng cao nhất là 
tháng 3 (301 giờ).  

(5). Độ bốc hơi: độ bốc hơi trung bình năm thấp hơn lượng mưa và đạt được 1.246 
mm. Các tháng mùa khô độ bốc hơi đạt được 69,9-156,1 mm và các tháng mùa 
mưa đạt được 62-101 mm.  

(6). Gió: Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong năm chịu tác 
động của hai mùa gió chính là mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Khi vào 
đến đất liền, do ảnh hưởng của địa hình nên hướng và cường độ gió thay đổi. 
Hướng gió chủ yếu là hướng Đông Bắc có tần suất 30-50% vào mùa khô, hướng 
Tây Nam có tần suất 60-70% vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình dao động từ 3-
5,7m/s, gió Đông Bắc tốc độ trung bình từ 5,2-5,7m/s và gió Tây Nam tốc độ gió 
trung bình là 3-4,1m/s, cực đại không quá 30 m/s. 

Nhìn chung, khí hậu Bà Rịa - Vũng Tàu thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp 
dài ngày (như tiêu, điều, cao su, cà phê) và cho phát triển một nền lâm nghiệp đa dạng. 
Với số giờ nắng cao trong năm tạo cho tỉnh có lợi thế về du lịch hơn hẳn so với các tỉnh 
Miền Bắc (các bãi tắm ở Miền Bắc chỉ khai thác được 1 mùa đó là mùa hè). Tuy nhiên, 
mưa lớn và chỉ tập trung vào vài tháng trong năm gây ra quá trình xói mòn rửa trôi đất tại 
các vùng dốc, và tạo ra mất cân đối nước cục bộ tại một số vùng, đồng thời làm giảm 
lượng khách du lịch đến tỉnh vào những tháng đó. 

1.2.4. Đặc điểm thủy, hải văn  
Bà Rịa - Vũng Tàu có mạng lưới sông, suối, hồ, ao nhưng phần lớn là những sông, suối 
nhỏ. Những sông rạch sát biển bị nhiễm nước mặn chỉ dùng cho mục đích giao thông 
thủy hoặc nuôi trồng thủy sản. Các sông có lưu vực lớn, gồm 3 con sông chính là sông 
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Thị Vải - Cái Mép, sông Dinh và Sông Ray (chưa kể 305 km bờ biển). Tuy nhiên, chỉ có 
nguồn nước sông Dinh và sông Ray là có thể sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất, trên 2 
con sông này có thể xây dựng được nhiều công trình thuỷ lợi cấp nước phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt. Ngoài hệ thống sông ngòi, ao hồ... nguồn nước ngầm có thể khai thác trên 
địa bàn tỉnh khoảng 70.000 m3/ngày-đêm, tuy nhiên nguồn nước ngầm phân bố không 
đều cả về không gian và thời gian, do đó việc sử dụng nguồn nước ngầm cho các hoạt 
động kinh tế cần cân nhắc kỹ lưỡng tính kinh tế và hiệu quả đối với kinh tế, xã hội và môi 
trường. 

Hình 4. Mạng lưới thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(1). Mực nước: vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có chế độ bán nhật triều không đều và 

có biên độ triều khá lớn. Vào kỳ triều cường có biên độ từ 3-4 m, vào kỳ triều kém 
biên độ từ 1,5-2,0 m. Trung bình năm có giá trị cao vào các tháng cuối mùa mưa 
và đầu mùa khô (từ tháng 10 năm trước tới tháng 1 năm sau). Thời kỳ này dọc 
theo bờ biển chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiệu ứng nước dâng do gió mùa Đông 
Bắc gây ra nên mực nước trung bình có giá trị khá lớn. Các tháng mùa mưa (từ 
tháng 4 đến tháng 9) có mực nước trung bình khá thấp. 

(2). Chế độ dòng chảy trong vịnh Gành Rái chịu ảnh hưởng của các quá trình động 
lực biển (dòng chảy triều), quá trình động lực vùng ven bờ và một phần của dòng 
chảy sông. Dòng chảy xa bờ được hình thành chủ yếu do gió, sóng và chênh lệch 
mật độ. Khi vào đến vùng ven bờ và bên trong vịnh Gành Rái, dòng chảy chịu ảnh 
hưởng của sóng và thủy triều mạnh hơn. Tại các cửa sông và bên trong vịnh, dòng 
chảy triều trở nên chiếm ưu thế. Tại vùng cửa sông và trong sông, dòng chảy bị 
ảnh hưởng bởi các hoạt động xáo trộn hỗn hợp của triều và dòng nước ngọt trong 
sông chảy ra. 

(3). Dòng chảy ven bờ: vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu chịu sự chi phối mạnh của dòng 
triều và các trường gió mùa. Ở các khu vực cửa sông còn chịu tác động mạnh của 
dòng chảy sông, đặc biệt là vào mùa lũ. Dòng chảy tổng hợp ở đây được hình 
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thành bởi dòng triều và dòng gió (vùng xa bờ), dòng triều, dòng gió và dòng chảy 
sông (vùng ven bờ cửa sông), tốc độ dòng chảy tổng hợp trung bình khá lớn, nằm 
trong khoảng 30-50cm/s, vùng cửa sông giá trị vận tốc lớn hơn nhiều, có thể đạt 
tới trên 100cm/s vào mùa lũ. 

(i). Dòng triều lưu mang tính chất bán nhật triều không đều và ảnh hưởng rất 
lớn đến dòng chảy tổng hợp ven bờ. Vùng xa bờ dòng triều lưu chảy theo 
hướng Đông Tây, vùng sát bờ dòng chảy gần như song song với bờ. 

(ii). Vào mùa gió Tây Nam phương bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu nằm về bên trái 
hướng gió nên dòng chảy gió có xu thế dịch chuyển từ bờ ra khơi, hình 
thành hiện tượng nước rút ven bờ làm mực nước trung bình trong mùa này 
bị hạ thấp. 

(iii). Vào mùa gió Đông Bắc dòng chảy ven bờ có xu thế theo hướng Đông Tây 
với tốc độ trung bình là 10-15 cm/s. Phương đường bờ biển nằm phía bên 
phải hướng gió nên dòng chảy gió có sự dịch chuyển từ ngoài khơi vào bờ, 
tạo nên hiện tượng dâng nước dọc theo bờ.  

(iv). Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nước dâng, 
tuy nhiên thỉnh thoảng khu vực ven biển xuất hiện các cơn bão lớn hoặc gió 
mùa mạnh. Mực nước dâng khoảng 45 cm khi có bão Linda vào tháng 10 
năm 1997. 

1.3. Tài nguyên thiên nhiên 
1.3.1. Tài nguyên đất  
Kết quả điều tra lập bản đồ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở tỷ lệ 1/50.000 của Phân viện 
quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp cho thấy:  

(1). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 1.982,56 km2, nhưng các nhóm đất, loại đất 
rất đa dạng, với 9 nhóm đất và 24 loại đất, tạo cho tỉnh các loại hình sử dụng đất 
phong phú. 

Số liệu cho thấy trên lãnh thổ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 09 trong tổng số 12 nhóm 
đất của toàn quốc, ngoại trừ các nhóm đất trên núi cao. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu có 
đủ tất cả các nhóm đất hiện diện ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó có cả những 
nhóm đất được xếp vào loại đất tốt nhất trong các đất đồi núi ở Việt Nam, là các 
đất trên đá bazan, và các đất tốt nhất ở vùng đồng bằng là đất phù sa. Đồng thời 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có những đất có chất lượng thấp là các đất phèn, đất 
mặn, đất cát, đất xám.  

Toàn tỉnh có 24 đơn vị chú dẫn bản đồ, thuộc 9 nhóm đất. Trong đó, nhóm đất đỏ 
vàng có diện tích lớn nhất, 79.560 ha (39,99 %); kế đến là nhóm đất xám bạc màu: 
29.584 ha (14,87 %); đất cát: 21.688 ha (10,90%); đất đen: 9.436 ha (4,74 %); đất 
phèn: 17.825 ha (8,96 %); đất xói mòn trơ sỏi đá: 8.374 ha (4,21 %); đất phù sa: 
7.515 ha (3,78 %); đất thung lũng (dốc tụ): 11.901 ha (5,98 %) và cuối cùng là 
nhóm đất mặn: 1.133 ha (0,57%).  

Về chất lượng đất, nhìn chung đất có độ phì tương đối cao như đất nâu đỏ, nâu 
vàng, nâu thẫm trên bazan, đất đen, các đất phù sa và đất xám glây. 
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(2). Khả năng sử dụng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nông nghiệp là rất lớn và 
đa dạng các loại hình sử dụng đất. Trong tổng quỹ đất 198.256ha, đất có khả năng 
sản xuất nông nghiệp có 166.429 ha, chiếm 84,12% diện tích tự nhiên. Trong đó: 

(i). Loại A (đất không hoặc ít có hạn chế): có 44.557 ha (22,52%); bao gồm 
các đất phù sa và đất nâu đỏ, nâu vàng trên bazan, là những đất có độ phì 
cao, tầng đất dày và có địa hình bằng phẳng hoặc ít dốc.  

(ii).  Loại B (đất có hạn chế trung bình): có 76.685 ha (38,76%); bao gồm đất 
đen trên bazan, đất xám glây, đất dốc tụ, đất nâu đỏ và nâu vàng trên bazan, 
đất nâu thẫm trên đá bọt và đá bazan, đất xám và nâu vàng trên phù sa cổ.  

(iii). Loại C (đất có hạn chế nhiều): có 45.187 ha (22,84%), gồm đất cát glây, 
đất mặn, đất phèn, đất nâu thẫm trên đá bọt và đá bazan tầng mỏng (<30 
cm), đất nâu vàng trên bazan tầng mỏng (30-50 cm), đất vàng đỏ trên 
mácma axít tầng mỏng (50-100 cm) và có khá nhiều đá lẫn, và đất cát biển. 

(iv). Loại đất không có khả năng sản xuất nông nghiệp: có 20.682 ha 
(10,45%), gồm đất cồn cát, đất cát có mạch mặn và các đất đồi núi như đất 
nâu thẫm trên bazan, đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất, đất vàng đỏ trên 
mácma axít và đất xói mòn trơ sỏi đá, có tầng mỏng (thường <30 cm) và 
phân bố trên địa hình núi cao dốc (≥20o). 

(3). Theo độ phì của đất, có thể chia đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu ra làm 4 loại chính: Đất 
rất tốt, là loại đất có độ phì rất cao chiếm 19,60% diện tích tự nhiên, chủ yếu là đất 
phù sa và đất xám; Đất tốt chiếm 26,40%; Đất trung bình chiếm 14,40%; còn lại 
tới 39,60% là đất xấu bị nhiễm phèn, mặn, đất xói mòn trơ sỏi đá. 

Hình 5. Tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Như vậy, nhóm đất có ý nghĩa lớn cho sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm trên 60%, tỷ 
trọng này tương đối lớn so với nhiều tỉnh trong cả nước. Nhóm đất này bao gồm đất phù 
sa, đất xám, đất đen, và đất đỏ vàng. Điều này cho phép có thể phát triển nông nghiệp 
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thuận lợi và phát triển rừng tạo lá phổi xanh, đảm bảo môi trường. Còn một tỷ trọng lớn 
gần 40% đất không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, bao gồm đất cát, đất nhiễm 
phèn, mặn, đất xói mòn trơ sỏi đá, và đất khác có thể bố trí vào các mục đích phi nông 
nghiệp dáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.     

1.3.2. Tài nguyên nước 
(1). Nước mặt ở Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu do 3 con sông chính cung cấp, đó là:  sông 

Thị Vải, đoạn chảy qua tỉnh dài 25 km, sông Dinh đoạn chảy qua tỉnh dài 30 km, 
sông Ray dài 120 km (trên các con sông này có 3 hồ chứa lớn là hồ Đá Đen, hồ 
sông Ray, hồ Châu Pha) một số sông suối nhỏ khác và hệ thống hồ chứa, đập 
dâng. 

(i). Sông Thị Vải: Là một nhánh sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai, bắt nguồn 
từ dãy núi cao Trường Sơn Nam, với tổng chiều dài 635 km, diện tích lưu 
vực 37.400 km2, độ cao nguồn 1.700 m, độ cao bình quân lưu vực 470 m, 
độ dốc bình quân lưu vực 4,6%.  Phần sông Đồng Nai nằm trong địa phận 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn toàn thuộc phần hạ lưu và tiến sát ra biển và 
được gọi là sông Thị Vải. Với chiều dài khoảng 25 km, rộng trung bình 600-
800 m, sâu 10-20 m, có những vị trí có thể sử dụng tốt cho việc xây dựng 
các cảng nước sâu, tàu có tải trọng trên 200 ngàn tấn có thể ra vào được, 
là tuyến giao thông thủy thuận lợi, song nước sông bị mặn không thể dùng 
cho sinh hoạt và sản xuất. Vùng cửa sông này cùng với khu vực rộng lớn 
thuộc huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh, là một vùng trũng thấp với 
lạch triều dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều, vật liệu bồi 
tụ trong vùng là trầm tích sông biển và trầm tích đầm lầy biển.  

(ii). Sông Dinh: phần chảy qua lãnh thổ tỉnh dài khoảng 35 km, lưu vực 300 
km2, là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho sinh hoạt và tưới tiêu 
của tỉnh. Trên sông này có thể xây dựng được nhiều hồ, hiện tỉnh đã đầu 
tư xây dựng một số hồ, đập thuộc hệ thống sông Dinh, đáng kể nhất là hồ 
Đá đen có dung tích khoảng 33,4 triệu m3, khả năng cung cấp nước cho 
khoảng 500.000 m3/ngày và hồ Châu Pha có dung tích 3,52 triệu m3 khả 
năng cung cấp nước khoảng 6.000 m3/ngày.. 

(iii). Sông Ray: dài 120 km, phần chảy qua lãnh thổ tỉnh thuộc các huyện Xuyên 
Mộc, Châu Đức và Đất Đỏ dài khoảng 40 km, với lưu vực rộng khoảng 770 
km2. Trên hệ thống sông này có hồ Sông Ray dung tích 215,36 triệu m3, 
chuyển nước về hồ Đá Đen 500.000 m3/ngày, chuyển nước về hồ Xuyên 
Mộc 35.000 m3/ngày. Kết quả điều tra, đánh giá của cơ quan chuyên môn 
cho thấy:  

• Nguồn nước Sông Thị Vải bị nhiễm mặn không thể dùng cho sản xuất 
công, nông nghiệp và sinh hoạt. Tuy nhiên, con sông này có ý nghĩa rất 
lớn về giao thông đường thuỷ, đặc biệt là một số vị trí có thể xây dựng 
cảng nước sâu cho phép các loại tàu tới trên 200 ngàn tấn có thể ra vào 
được.   

• Nguồn nước Sông Dinh và sông Ray không bị nhiễm mặn. Hiện tại và 
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tương lai, Sông Dinh và Sông Ray là nguồn nước chủ yếu cho sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Các khảo sát bước đầu đã chỉ 
ra rằng trên 2 con sông này có thể xây dựng được trên 20-30 công trình 
thuỷ lợi với tổng dung tích khoảng trên 300 triệu m3 phục vụ tưới tiêu, 
cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp. Trên 2 con sông này có 
cac hồ chứa lớn là: Hồ Đá Đen (trên sông Dinh) dung tích 24,5 triệu m3, 
có khả năng cấp 110.000 m3/ngày-đêm; Hồ Sông Ray (trên sông Ray) 
có dung tích 130-140 triệu m3, có khả năng cung cấp 450.000-600.000 
m3/ngày-đêm; Hồ Châu Pha (trên suối Châu Pha) có khả năng cấp 
15.000 m3/ngày-đêm.  

(iv). Sông Đu Đủ: sông ngắn, lưu vực hẹp, nằm ở phía Đông tỉnh, tiếp giáp với 
tỉnh Bình Thuận. Sông bắt nguồn từ dãy núi Mây Tào trong khu vực, có vai 
trò bảo đảm nguồn nước mặt và tạo nguồn nước ngầm cho một số xã thuộc 
huyện Xuyên Mộc và các xã thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

(v). Hệ thống hồ chứa, đập dâng giữ nước: Hiện tại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có 30 hồ chứa nước và 18 đập dâng giữ nước. Đây là nguồn cung cấp 
nước mặt quan trọng cho các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng dung 
tích trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 318,94 triệu m3.  Nhiệm vụ các 
công trình: Tổng diện tích tưới theo thiết kế là 20.412 ha, cấp nước sinh 
hoạt 645.000 m3/ng.đ. 

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 30 hồ nước mặt, hầu hết các hồ này 
là hồ nhân tạo phục vụ chủ yếu tưới tiêu cho cây trồng và thứ yếu phục vụ cho 
sinh hoạt. Các hồ chính bao gồm: hồ Mang Cá - Long Sơn, Bàu Trũng, Bàu Sen 
thuộc thành phố Vũng Tàu; hồ Kim Long, hồ Gia Hoét, hồ Suối Rao, hồ Đá Bàng 
thuộc huyện Châu Đức; hồ Châu Pha, hồ Suối Nhum, hồ Núi Dinh thuộc huyện 
Tân Thành; hồ Xuyên Mộc, sông Kinh, Bàu Ngứa, Bàu Nao, Bàu Nám thuộc huyện 
Xuyên Mộc ... Tổng trữ lượng khai thác hàng năm khoảng 45 triệu m3, nước hồ có 
chất lượng khá ổn định, ít thay đổi. Thành phần hóa học chính là bicacbonat natri 
với tổng khoáng hóa thấp (khoảng 0,1-0,2 g/l), thuộc loại siêu nhạt. 

Trữ lượng nước có thể khai thác phục vụ sinh hoạt tại một số hồ như sau: hồ suối 
Nhum đang khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm và dự kiến sẽ nâng công 
suất khai thác lên 20.000 m3/ngày đêm, hồ Châu Pha có khả năng cấp 15.000 
m3/ngày đêm, hồ Đá Đen có thể cung cấp 110.000 m3/ngày đêm cho nhu cầu sinh 
hoạt, hồ Sông Ra có dung tích 215,36 triệu m3, có thể cung cấp 400.000-600.000 
m3/ngày đêm cho nhu cầu sinh hoạt đồng thời chuyển tải nước từ hồ này bổ sung 
cho hồ Đá Đen và hồ Đá Bàng - đây là các hồ có nguồn nước quan trọng sử dụng 
cho các nhà máy cấp nước trong quy hoạch.. 

Riêng tại đảo Côn Đảo đã xây dựng và đưa vào sử dụng 3 hồ chứa nước là hồ An 
Hải, hồ Quang Trung I và hồ Quang Trung II với tổng dung tích hữu ích của 3 hồ 
này 1,7 triệu m3. 

(2). Nước ngầm ở Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu nằm ở độ sâu trung bình 60-90 m, tổng 
trữ lượng có thể khai thác khoảng 70.000 m3/ngày-đêm. có dung lượng trung bình 
từ 10-20 m3/s nên khai thác tương đối dễ dàng. 
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(i). Về các loại tầng chứa nước ngầm, có 02 loại tầng chứa nước ngầm cơ bản: 

• Tầng chứa nước ngầm Bazan và các trầm tích bở rời, chiếm diện tích 
822 km2. 

• Tầng chứa nước trầm tích đệ tứ hệ tầng Bà Miêu, chiếm diện tích 580 
km2. 

(ii). Về trữ lượng nước ngầm, chia theo 04 chỉ tiêu đánh giá trữ lượng như sau: 

• Trữ lượng tĩnh thiên nhiên: 9,373 tỷ m3. 

• Trữ lượng động thiên nhiên: 1,6 triệu m3/ngày. 

• Trữ lượng khai thác triển vọng: 1.217,2 m3/ngày/km2. 

• Trữ lượng khai thác an toàn, có hai khu vực khác nhau: Tầng chứa nước 
Bazan (ở Long Điền):  2,99 Lỗ khoan/ km2; tầng chứa nước khu vực 
Phước Long Hội: 1,7 Lỗ khoan/ km2. 

(iii). Trên bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/25.000, độ chứa nước ngầm được 
chia ra các loại mức: 

• Giầu đến rất giầu (> 15 m3/h), chiến diện tích 130 km2  

• Trung bình (7-15 m3/h), chiến diện tích 436 km2  

• Độ chứa nước nghèo (2-7 m3/h), chiến diện tích 521 km2  

• Độ chứa nước rất nghèo (<2 m3/h), diện tích 122 km2  

• Vùng nước ngầm nhiễm mặn 

Nhìn chung, nước ngầm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá phong phú, tổng trữ 
lượng có thể khai thác là 70.000 m3/ngày, tập trung vào 3 khu vực chính là: Bà Rịa 
20.000 m3/ngày; Phú Mỹ - Mỹ Xuân 25.000 m3/ngày; Long Điền 15.000 m3/ngày. 
Ngoài 3 vùng trên khả năng khai thác nước ngầm rải rác khoảng 10.000 m3/ngày.  

1.3.3. Tài nguyên khoáng sản 
Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều loại khoáng sản, trong đó đáng kể nhất là dầu mỏ, khí thiên 
nhiên và khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD): 

(1). Dầu khí: tổng trữ lượng đã xác minh, vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có trữ lượng 
là 400 triệu m3 dầu, chiếm 93,29% trữ lượng cả nước; trữ lượng khí là trên 100 tỷ 
m3, chiếm 16,2% trữ lượng khí cả nước. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu phân bố chủ yếu tại bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn. 

(i). Bề Cửu Long: trữ lượng khai thác khoảng 170 triệu tấn dầu và 28-41 tỷ m3 
khí, trong đó: (i) mỏ Bạch Hổ, trữ lượng 100 triệu tấn dầu và 25-27 tỷ m3 
khí; (ii) mỏ Rồng, trữ lượng 10 triệu tấn dầu và 2 tỷ m3 khí; (iii) mỏ Hồng 
Ngọc và Rạng Đông, trữ lượng 50-70 triệu tấn dầu và 10-15 tỷ m3 khí. Bể 
Cửu Long có điều kiện khai thác tốt nhất do nằm không xa bờ, trong vùng 
biển nông (độ sâu đáy <50 m), thuộc khu vực không có bão lớn.  

(ii). Bể Nam Côn Sơn: trong 60 cấu tạo đã phát hiện, có nhiều cấu tạo đã khoan 
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thăm dò và có dấu hiệu dầu như: Dừa, Mùa (lô 08), Đại Hùng, Thanh Long 
(các lô 05; 11; 12; 06; 04). Các mỏ có triển vọng là Đại Hùng, Thanh Long, 
Lan Tây, Lan Đỏ, Mộc Tinh, Rồng Bay. 

(2). Khoáng sản làm VLXD: khoáng sản làm VLXD Bà Rịa - Vũng Tàu rất đa dạng, 
bao gồm: Đá xây dựng, đá ốp lát, phụ gia xi măng, cát thuỷ tinh, bentonit, sét gạch 
ngói, cao lanh, cát xây dựng, than bùn, inmenit... 

(3). Đá xây dựng: có 16 mỏ đá xây dựng với tổng trữ lượng đã thăm dò khoảng trên 
165 triệu m3, phân bố tại TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa. Ngoài ra, còn có các khu vực 
khai thác tận thu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền và Côn Đảo. 
Chất lượng đá khá tốt có thể dùng làm đá dăm, đá hộc cho xây dựng các công 
trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi... các loại đá khối cho xuất khẩu. 
Nhìn chung, các mỏ đều nằm gần đường giao thông nên điều kiện khai thác thuận 
lợi. Tuy nhiên, đối với một số mỏ như Đá Thung, Long Hải, Núi Lớn, Núi Nhỏ không 
được phép khai thác để giữ gìn cảnh quan du lịch. 

(4). Đá ốp lát: có 03 mỏ lớn, trong đó có 02 mỏ tại TX. Phú Mỹ và 01 mỏ tại Cỏ Ống, 
huyện Côn đảo với trữ lượng khoảng 7,140 triệu m3, chất lượng đá tốt, màu sắc 
đẹp, nguyên khối lớn. Tuy nhiên, mỏ đá ở TX. Phú Mỹ chưa khai thác vì lý do quốc 
phòng, mỏ đá ở Côn Đảo đã được yêu cầu đóng cửa để bảo vệ cảnh quan môi 
trường. 

(5). Phụ gia cho sản xuất xi măng: có 03 mỏ phụ gia cho sản xuất xi măng tổng trữ 
lượng khoảng 52,5 triệu tấn nằm ở TP. Bà Rịa và huyện Đất Đỏ. Các mỏ đều có 
điều kiện khai thác thuận lợi, có thể khai thác làm chất kết dính, phụ gia xi măng. 
Tuy nhiên, do xa thị trường tiêu thụ nên giá thành cao, ít có ý nghĩa kinh tế. 

(6). Cát thuỷ tinh: có 3 mỏ thuộc TX. Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc, tổng trữ lượng 
khoảng 41 triệu tấn và chủ yếu là cát thuỷ tinh và cát trắng thạch anh. Điều kiện 
khai thác các mỏ thuận lợi, nhưng chất lượng cát chỉ ở mức trung bình có thể sử 
dụng làm thuỷ tinh cấp thấp như bao bì và hàng dân dụng. 

(7). Khoáng sản VLXD khác: có một trữ lượng đáng kể các loại khoáng sản VLXD 
khác như sét gạch ngói, cao lanh, cát xây dựng, bentonit... nằm rải rác ở nhiều nơi 
trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, quy mô, chất lượng, địa điểm phân bố một số khoáng sản VLXD chưa đủ 
điều kiện xây dựng các nhà máy sản xuất VLXD quy mô lớn, chỉ phù hợp phát triển các 
cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ có tính chất địa phương, phục vụ nhu cầu tại chỗ. 
Nhiều loại mỏ, khoáng sản VLXD khó có khả năng khai thác trong tương lai bởi ảnh 
hưởng đến phát triển du lịch và môi trường. 

1.3.4. Tài nguyên biển (không kể dầu khí)  
Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khai thác tài nguyên biển: 
dầu khí, cảng biển, đánh bắt hải sản, dịch vụ, du lịch.  

Bờ biển của Bà Rịa - Vũng Tàu dài 305,4 km với khoảng 156 km có bãi cát thoai thoải, 
nước xanh có thể sử dụng làm bãi tắm quanh năm.  

Bờ biển phía Đông Nam của tỉnh có chiều dài khoảng 72 km, với nhiều bãi tắm đẹp, cảnh 
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quan núi, rừng nhiệt đới là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch biển, du lích 
sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao… 

Phía Tây của tỉnh có Vịnh Gành Rái rộng khoảng 50 km2, đặc biệt sông Thị Vải - Cái Mép 
có tiềm năng to lớn để có thể xây dựng một hệ thống cảng biển nước sâu. Theo quy 
hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, cảng biển Vũng Tàu được xếp vào loại đặc biệt, trong 
đó Khu bến cảng Cái Mép có chức năng là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế; có bến 
container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí; cho cỡ tàu container trọng tải 80.000-
250.000 tấn (6.000-24.000TEU) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; tàu tổng hợp, hàng 
lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn.  

Thềm lục địa với diện tích trên 100.000 km2 đã tạo tỉnh một tiềm năng to lớn để phát triển 
các ngành kinh tế biển: Khai thác dầu khí, khai thác hải sản, vận tải biển… 

Vùng biển có 661 loài cá, 35 loài tôm, 23 loài mực, hàng ngàn loài tảo, trong đó có nhiều 
loại có giá trị kinh tế cao. Trữ lượng hải sản ở vùng biển Đông Nam Bộ khoảng 1,3 triệu 
tấn, khả năng cho phép khai thác 600.000 tấn/năm, riêng Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng 
khai thác hàng năm từ đến trên 300.000 tấn. 

Côn Đảo là quần đảo án ngữ vùng biển Đông Nam của tổ quốc, có vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đồng thời Côn Đảo cũng tạo cho tỉnh 
một nguồn lực lớn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ du lịch, khai thác, 
nuôi trồng hải sản. Tại Côn Đảo còn khu rừng nguyên sinh là Vườn Quốc gia Côn Đảo, 
có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học biển. 

Nhìn chung, tài nguyên biển của Bà Rịa - Vũng Tàu khá đa dạng, có thể khai thác, phát 
triển đầy đủ các ngành kinh tế biển: Thăm dò, khai thác dầu khí; xây dựng hệ thống cảng 
biển nước sâu, phát triển dịch vụ cảng và nhiều loại hình dịch vụ gắn liền với cảng, dịch 
vụ hàng hải, vận tải biển; du lịch biển; khai thác, nuôi trồng hải sản,… 

Các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển hệ thống cảng, các khu công nghiệp 
và du lịch ven biển trong giai đoạn vừa qua được tỉnh quan tâm đẩy mạnh phát triển, đã 
làm cho không gian hoạt động khai thác hải sản và nuôi trồng thủy sản của tỉnh bị giới 
hạn nhiều. 

Nguồn lợi thủy sản ven bờ trong thời gian qua đã bị khai thác cạn kiệt, việc bảo vệ hải 
sản ở khu vực ven bờ là rất quan trọng trong những năm tới. Ngoài ra cần triển khai các 
chương trình, dự án chuyển đổi nghề cho ngư dân, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh phát 
triển cảng, khu công nghiệp và du lịch ven biển. 

1.3.5. Tài nguyên du lịch 
(1). Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Tài nguyên biển phục vụ du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá cao, với 03 loại 
tài nguyên có thể khai thác là: bờ biển; hệ sinh thái liền bờ và tài nguyên đảo. Bờ biển 
của tỉnh dài và đẹp, nhiều bãi cát, có nước biển trong xanh, ít tạp chất, có độ mặn và 
nhiệt độ phù hợp… thuận lợi cho việc tổ chức các loại hình du lịch.  Dọc bờ biển có rừng 
nguyên sinh, đồi núi phân chia thành bãi biển các bãi tắm đẹp như: Bãi Dâu, Bãi Trước 
(Bãi Thùy Dương), Bãi Dứa, Bãi Sau (Bãi Thùy Vân) thuộc TP. Vũng Tàu; bãi biển Long 
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Hải (Long Điền), Phước Hải (Đất Đỏ), Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu (thuộc Xuyên Mộc)… 
Đặc biệt Côn Đảo, với 16 hòn đảo, trung tâm là Đảo Côn Sơn, có nhiều bãi tắm tuyệt đẹp 
như: Bãi Đất Dốc, Bãi ông Đụng, Bãi Đầm Trầu, Bãi An Hải, Bãi Nhát, Bãi Lò Vôi… 

Tài nguyên du lịch sinh thái: Là một tỉnh có biển, có rừng, núi đồi, với hệ sinh thái đa 
dạng, Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn tài nguyên du lịch sinh thái khá phong phú, các tài 
nguyên du lịch sinh thái tiêu biểu như:  

(i). Vườn Quốc gia Côn Đảo là một Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế 
(Khu Ramsar); là thành viên mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ 
Dương - Đông Nam Á, là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển 
nhất Việt Nam. Thăm Côn Đảo, trải nghiệm du lịch sinh thái tham quan các 
đảo nhỏ, thăm quan khám phá Vườn quốc gia Côn Đảo, tận mặt xem rùa 
sinh sản… là những trải nghiệm du lịch sinh thái hiếm có của Vườn quốc 
gia Côn Đảo. 

(ii). Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bình Châu - Phước Bửu với gần 11 
ngàn ha rừng đặc dụng, là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại 
tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu có khoảng 43 km sông - hồ - suối thường có nước quanh 
năm, diện tích mặt nước thay đổi theo mùa, đặc biệt ở phía Đông Bắc có 
suối nước khoáng nóng Bình Châu với nhiệt độ từ 60-800C, nơi đây đã 
được Tổ chức du lịch thế giới chính thức công nhận là 1 trong 65 khu du 
lịch sinh thái bền vững của 47 quốc gia trên Thế giới. 

(iii). Tài nguyên du lịch sinh thái còn có một số địa điểm có giá trị như: (1) 
Rừng Bàu Sen (cách TP. Bà Rịa 30 km về phía Bắc), với diện tích 120 ha, 
có hệ sinh thái hết sức đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm và là 
di tích lịch sử Bàu Sen nổi tiếng; (2) Thác Hòa Bình trên Sông Ray, thuộc 
địa phận huyện Châu Đức cũng là một thắng cảnh hấp dẫn; (3) Quần thể 
Núi Dinh với sinh thái tự nhiên và là di tích lịch sử, hệ thống chùa chiền, 
nhiều suối thác; (4) Núi Lớn và Núi Nhỏ gắn với tài nguyên biển tại TP. Vũng 
Tàu); (5) Núi Minh Đạm gắn với di tích lịch sử văn hóa và di tích lịch sử căn 
cứ cách mạng; (6) Khu vực rừng ngập mặn Gò Găng… Các tài nguyên du 
lịch sinh thái kể trên đều có đủ điều kiện để định hướng phát triển du lịch 
phát triển bền vững gắn bó với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. 

(2). Tài nguyên du lịch văn hóa, lịch sử 

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều di tích lịch sử, văn hóa đa dạng và chịu ảnh 
hưởng ở những mức độ khác nhau của các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng 
Nai. Hiện có 49 di tích được Nhà nước công nhận xếp hạng, trong đó có 39 di tích cấp 
quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh.  

(i). Nhóm di tích lịch sử, kiến trúc, tôn giáo bao gồm các kiến trúc đình, miếu, 
chùa chiền, nhà thờ... như: Tổ đình Thiên Thai & thắng cảnh Dinh Cố; Linh 
Sơn Cổ tự, Đình Thắng Tam, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, Tượng 
chúa cứu thế, Khu Bạch Dinh, Tháp Đèn Hải Đăng, Trận địa pháo cổ và 
hầm thủy lôi Núi Lơn... là các địa điểm tốt để xây dựng điểm, tuyến du lịch.  
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(ii). Các hoạt động lễ hội tôn giáo như lễ hội Miếu Bà, lễ hội nghênh rước Cá 
Ông tại Đình Thắng Tam, lễ Trùng Cửu, lễ hội Dinh Cô ở Long Hải... thu hút 
rất đông du khách về tế lễ kết hợp với tham quan, tắm biển.  

(iii). Nhóm di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến như: địa đạo Long Phước, 
Địa đạo Kim Long, Địa đạo Hắc dịch, khu căn cứ kháng chiến Bàu Sen, căn 
cứ Minh Đạm; căn cứ Núi Dinh, Bến Tàu không số Lộc An… là những địa 
chỉ du lịch về nguồn, giáo dục thê hệ trẻ 

(iv). Đặc biệt Côn Đảo, ngoài sức hấp dẫn về phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, 
hệ sinh thái đã dạng, phong phú, mà còn được đông đảo du khách quan 
tâm với khu di tích lịch sử nhà tù Côn Sơn và nghĩa trang Hàng Dương, nơi 
được coi là trường rèn luyện của những nhà các mạng yêu nước Việt Nam 
trong hơn 100 năm chống lại ách xâm lược của ngoại bang qua 2 thế kỷ 
XIX và XX. 

(v). Những tài nguyên du lịch kể trên cho phép Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển 
ngành du lịch đa dạng, qui mô lớn, có đẳng cấp quốc gia và quốc tế; đem 
đến nhiều việc làm cho cộng đồng cư dân và doanh nghiệp. Sự gắn kết của 
các điều kiện tự nhiên (các bãi tắm, rừng nguyên sinh, các ngọn núi...) và 
các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh, kết 
hợp với cơ sở hạ tầng đã tạo cho Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh phát triển 
dịch vụ du lịch. 

1.3.6. Tài nguyên rừng  
Theo Niên giám thống kê của tỉnh năm 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng của 
Bà Rịa - Vũng Tàu là 32.172 (chiếm 16,23% tổng diện tích toàn tỉnh); trong đó diện tích 
rừng sản xuất là 4.642 ha, rừng phòng hộ là 11.033 ha và rừng đặc dụng 16.497 ha. Qui 
mô đất rừng của Bà Rịa - Vũng Tàu không lớn so với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình 
Thuận.  

Trong 8 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, huyện Xuyên Mộc có diện tích rừng lớn nhất 
là 15.872 ha, với đủ cả 3 loại rừng:  Rừng sản xuất 4.438,4 ha, rừng phòng hộ 837,6 ha 
và rừng đặc dụng 10.596 ha; tiếp theo là huyện Côn Đảo với 5.972,6 ha, gồm rừng ngoài 
quy hoạch 3 loại rừng 500,1 ha và rừng đặc dụng là 5.472,5 ha; TX. Phú Mỹ có 4.791 ha 
rừng phòng hộ; TP. Vũng Tàu có 2.242,3 ha rừng phòng hộ, huyện Đất Đỏ có 1.225,9 ha 
rừng gồm 1.022,5 ha rừng phòng hộ và 203,4 ha rừng sản xuất; huyện Long Điền có 
777,7 ha rừng phòng hộ, huyện Châu Đức có 403,4 ha rừng phòng hộ; TP. Bà Rịa 333,6 
ha rừng phòng hộ. 

Rừng tại huyện Xuyên Mộc có diện tích lớn nhất là rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước Bửu và diện tích đất rừng sản xuất thuộc Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp quản lý. 

Rừng tại Côn Đảo chủ yếu là rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo và rừng 
phòng hộ giao cho UBND huyện Côn Đảo quản lý. 

Diện tích rừng phòng hộ tại các huyện, thị xã thành phố do Ban quản lý rừng phòng hộ 
quản lý, bao gồm rừng phòng hộ tại Núi Dinh (Thuộc TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa), Núi Thị 
Vải (thuộc TX. Phú Mỹ), Núi Minh Đạm (thuộc huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền), Núi 
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Nứa (Long Sơn, Vũng Tàu); rừng phòng hộ ven biển thuộc TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, 
TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc. 

Rừng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các khu rừng thuộc vùng Đông Nam Bộ nói chung rất 
đa đạng về họ và loài thực vật. Rừng Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 trong những nơi tiêu biểu 
cho sự giao lưu của các nguồn thực vật trong hệ Malaysia - Indonesia, số họ và loài cây 
rất phong phú. Hai họ có ý nghĩa lớn về mặt ưu thế sinh thái và giá trị kinh tế cũng như 
sử dụng là họ dầu và họ đậu trong kiểu rừng kín thường xanh nhiệt đới mưa mùa.  

Trong tổng diện tích đất lâm nghiệp 32.172 ha, diện tích đất có rừng (tính đến 31/12/2020) 
là 28.377,7 ha, gồm: diện tích rừng tự nhiên là 16.307,0 ha chiếm 57,46% diện tích có 
rừng, diện tích rừng trồng 12.070,7 ha chiếm 42,54% diện tích có rừng (trong đó rừng 
trồng đạt tiêu chí thành rừng là 10.851,5 ha và đất đã trồng nhưng chưa thành rừng là 
1.219,2ha). Diện tích chưa có rừng là 5.201,1 ha (không bao gồm đất đã trồng nhưng 
chưa thành rừng), trong đó diện tích đất khoanh nuôi tái sinh là 955,2 ha; diện tích đất 
khác là 4.245,9 ha. 

(3). Rừng ở Bà Rịa - Vũng Tàu có 04 kiểu rừng chính. 

(i). Kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới mưa mùa là một kiểu rừng chính, 
với trên 300 loài, thuộc 07 họ có trữ lượng gỗ đáng kể (Họ ba mảnh vỏ, họ 
cà phê, họ dâu tằm, họ xoan, họ cánh bướm, họ na, họ nầu). 

(ii). Kiểu rừng kín rụng lá và nửa rụng lá-ẩm nhiệt đới, thường phân bố xen kẽ 
trong các vùng của kiểu rừng lá rộng thường xanh và ở vị trí thấp, sườn đồi 
hoặc ven các thung lũng có độ ẩm cao và rụng lá về mùa khô do thiếu nước. 

(iii). Kiểu rừng rụng lá khô cây họ dầu, thường phân bố trên phù sa cổ địa hình 
bằng, thường ngập nước xen kẽ vào mùa mưa.  

(iv). Kiểu rừng phụ thổ nhưỡng - rừng ngập mặn: với ưu thế loài là cây đước 
(Rhizophora apiculata). Thành phần thực vật ở rừng ngập mặn cũng phong 
phú. 

(4). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn bảo vệ được hai khu rừng nguyên sinh quý hiếm rất 
có ý nghĩa cho ngành kinh tế du lịch:  

(i). Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, diện tích 10.880,33ha, 
trong đó: diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp là 
10.366,18 ha và diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 514,15ha. 

(ii). Vườn quốc gia Côn Đảo (Tổng diện tích tự nhiên: 19.883,15 ha, gồm: Phần 
diện tích bảo tồn rừng trên các hòn đảo: 5.883,15 ha. Phần diện tích bảo 
tồn biển: 14.000 ha), với nhiều loại cây và thú quý hiếm. Cùng với khu di 
tích lịch sử cách mạng Côn Đảo tạo nên cảnh quan và góp phần hợp thành 
môi trường chung của tỉnh.  

(5). Những nghiên cứu, đánh giá tài nguyên rừng Bà Rịa - Vũng Tàu gần đây cho thấy: 

(i). Rừng Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay chủ yếu có tầm quan trọng trong tạo cảnh 
quan, môi trường, phòng hộ và phát triển du lịch. Mục đích khai thác rừng 
lấy gỗ, nguyên liệu không lớn. Sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có quy mô rất nhỏ. 
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(ii). Trong những năm tới chỉ có thể sử dụng một số loại cây rừng làm hàng thủ 
công mỹ nghệ. Có thể khai thác một số khu rừng trồng đến kỳ thu hoạch 
làm nguyên liệu giấy và chế biến đồ mộc dân dụng. 

(iii). Khoanh nuôi, bảo vệ, khôi phục tài nguyên rừng, phủ xanh diện tích đất lâm 
nghiệp chưa có rừng vẫn tiếp tục là nhiệm vụ cơ bản của ngành lâm nghiệp 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(iv). Diện tích rừng của tỉnh khá phân tán, gây khó khăn cho công tác bảo vệ tài 
nguyên, phòng chống cháy rừng. Rừng nguyên sinh thuộc khu Bảo tồn Bình 
Châu - Phước bửu có địa hình khá bằng phẳng, giao thông thuận lợi; khi 
thành lập khu bảo tồn, nhiều khu vực không phân định rõ ranh giới với đất 
dân cư; đất rẫy canh tác của dân vẫn tồn tại xen kẽ một số nơi trong khu 
bảo tồn, nên việc quản lý chống xâm lấn đất rừng, chống khai thác trái phép 
tài nguyên rừng… gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ 
thống hàng rào để bảo vệ rừng khu bảo tồn, nhưng tình trạng xâm lấn, khai 
thác trái phép tài nguyên rừng vẫn không thể ngăn chặn triệt để.  

2. Các yếu tố dân số, lao động 
2.1. Dân số  
(1). Dân số trung bình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 khoảng 1.167,9 nghìn 

người. Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2011-2020 là 1,37%/năm; tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,91% năm 2010 xuống còn 0,80% năm 2015, song 
lại tăng nhanh lên 0,98% năm 2019 và ước đạt 1,27% năm 2020. Tổng tỷ suất sinh 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 1,91 con/phụ nữ (thành thị là 1,89 con/phụ nữ, nông 
thôn là 1,99 con/phụ nữ). Hiện tại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong nhóm 20 tỉnh, 
thành phố có mức sinh thấp trên toàn quốc. Dân số nữ và dân số nam gần tương 
đương nhau, biến động không nhiều (năm 2020, dân số nam chiếm 49,57%, dân 
số nữ chiếm 50,43%). 

(2). Tỷ trọng dân số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dưới 15 tuổi chiếm 23,2%; từ 15-64 
tuổi chiếm 70,5%; từ 65 tuổi trở lên chiếm 6,8%. Tỷ số phụ thuộc chung là 41,9%. 
Như vậy, Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, một người 
phụ thuộc thì có hai người trong độ tuổi lao động.  

(3). Tuổi thọ trung bình đạt 76,5 năm cao hơn mức bình quân cả nước 2,8 năm, cao 
hơn mức bình quân vùng Đông Nam Bộ 0,3 năm. 

(4). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mật độ dân số là 589 người/ km2; tỷ lệ dân số sống ở 
khu vực thành thị là 58,5%, cao hơn so với toàn quốc (36,82%); dân số nông thôn 
chiếm 41,5% dân số. 

(5). Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh hiện nay là 98,3 bé trai/100 bé gái (cả nước là 99,2 
bé trai/100 bé gái, như vậy tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh gần tương đương với 
bình quân cả nước. 

(6). Dân số của tỉnh phân theo nhóm tuổi như sau: nhóm 0-14 tuổi chiếm 24,06%; 
nhóm 15-39 tuổi chiếm 39,56%; nhóm 40-59 tuổi chiếm 26,06%; trên 60 tuổi chiếm 
10,33%. Có thể nói dân số của Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong độ tuổi dân số vàng, 
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số dân trong độ tuổi dưới 60 khá cao, chiếm 89,67% tổng dân số. 

(7). Dân số theo dân tộc, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 39 
dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là người Kinh, chiếm 97,75% tổng dân số; số 
dân của 38 dân tộc thiểu số có 25.805 nguời, gồm người Hoa 8.730 người, chiếm 
0,76% tổng dân số; người Chơ Ro 8.079 người, chiếm 0,7%, người Khmer 4.015 
người, chiếm 0,35%... Phần lớn bà con người dân tộc thiểu số sống hòa chung 
cùng cộng đồng người Kinh, chỉ có một số nơi, đồng bào người Chơ Ro sống 
thành cộng đồng và còn giữ một số bản sắc văn hóa riêng. 

Hình 6. Tháp tuổi dân số Bà Rịa - Vũng Tàu (theo Kết quả điều tra dân số 01/4/2019) 

 
Nguồn: Cục Thống Kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu ngày 01/4/2019 

2.2. Lực lượng lao động 
(1). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 có 597.380 người, chiếm 

51,06% dân số; trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 ở khu vực 
thành thị có 333.189 người, chiếm 55,8% số lao động trong độ tuổi; lực lượng lao 
động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 ở khu vực nông thôn có 264.191 người, số lao 
động trong độ tuổi. 

Trong số lao động trong độ tuổi, số lao động đang làm việc hàng năm là 577.656 
người, chiểm 96,7% số lao động trong độ tuổi và chiếm 49,46% tổng dân số. Về 
cơ cấu lao động đang làm việc năm 2020, lao động khu vực thành thị có 321.294 
người, chiếm 55,62% tổng số lao động đang làm việc; lao động khu vực nông thôn 
có 256.362 người, chiếm 44,38% tổng số lao động đang làm việc 

(2). Trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, cơ cấu lao động phân 
chia theo khu vực kinh tế, theo ngành kinh tế và theo vị thế việc làm như sau: 
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(i). Theo khu vực kinh tế: số lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước là chủ yếu với 483.982 người, chiếm 83,8% số lao động 
đang làm việc, tiếp theo là lao động làm việc trong khu vực nhà nước với 
81.446 người, chiếm 14,1% số lao động đang làm việc; còn lại là lao động 
làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có 12.226 người, 
chiếm 2,1% số lao động đang làm việc. 

(ii). Theo ngành kinh tế: khu vực dịch vụ có số lượng lao động lớn nhất với 
288.420 người, chiếm 49,9% số lao động đang làm việc; khu vực công 
nghiệp - xây dựng có 178.327 người, chiếm 30,9% số lao động đang làm 
việc; khu vực nông nghiệp có 110.909 người, chiếm 19,2% số lao động 
đang làm việc. Cơ cấu lao động có xu hướng giảm dần trong nhóm ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng dần trong nhóm ngành công nghiệp - 
xây dựng và dịch vụ. Đến năm 2020, lao động làm việc trong nhóm ngành 
nông lâm thuỷ sản chiếm 19,2% (năm 2010 là 34,3%, năm 2015 là 26,0%), 
công nghiệp và xây dựng chiếm 30,9% (năm 2010 là 28,3%, năm 2015 là 
27,1%), dịch vụ tăng 49,9% (năm 2010 là 37,5%, năm 2015 là 46,9%).   

(iii). Theo vị thế việc làm: số lao động làm công ăn lương chiếm số lượng lớn 
với tỷ trọng khoảng 57,63% số lao động đang làm việc; tiếp theo là số lao 
động tự làm, chiếm 31,3%. Nhìn chung biến động lao động theo vị thế việc 
làm trong giai đoạn 2015-2020 không lớn. Số lao động làm công ăn lương 
năm 2015 chiếm 53,9% số lao động đang làm việc, đến năm 2020 tăng lên 
57,63%; tỷ lệ lao động tự làm cơ bản ổn định, năm 2015 chiếm 30,72% số 
lao động đang làm việc, đến năm 2020 thay đổi nhẹ chiếm 31,3% số lao 
động đang làm việc. 

(3). Trình độ lao động: Tỷ trọng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm theo trình độ 
chuyên môn kỹ thuật cao nhất: Sơ cấp chiếm 5,9%; trung cấp 5,6%; cao đẳng 
4,6%; đại học 11,9%; trên địa học 0,5%. Tỷ trọng lao động từ 15 tuổi trở lên đã 
qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ năm 2020 chiếm 30,07%; trong đó lao động 
khu vực thành thị là 36,9%, khu vực nông thôn là 17%.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao 
động đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh tăng dần qua các năm; tỷ lệ lao động 
đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ so với tổng số lao động làm việc đạt 30,07% 
năm 2020, cao hơn bình quân của cả nước (24,1%) và của vùng Đông Nam bộ 
(29,5%). Song so với yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển, thì chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh vẫn chưa đáp ứng, nhất là trong bối cảnh nước ta đã tham gia 
nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới.  

(4). Tỷ lệ lao động thiếu việc làm hàng năm khá nhỏ, thường dưới 1% tổng số lao 
động trong độ tuổi. Năm lớn nhất là 2020 cũng chỉ khoảng 2,44% lao động thiếu 
việc làm. 

(5). Lực lượng lao động trong độ tuổi có xu hướng tăng gây áp lực lớn trong đào 
tạo nghề và giải quyết việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ 
tuổi có xu hướng tăng dần (năm 2015 là 3,29%, năm 2020 là 3,56%).  
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(6). Năng suất lao động của tỉnh giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 3,7%/năm (trừ 
dầu khí), thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước (5,1%/năm).  

2.3. Đời sống xã hội 
Chất lượng đời sống nhân dân trên toàn tỉnh được cải thiện toàn diện về mọi mặt:  Các 
chỉ tiêu đánh giá về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo đảm các điều kiện về nhà ở, 
cung cấp hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước sạch… cho nhân dân đều ở mức cao, 
chương trình giảm nghèo đạt kết quả rất tích cực, thu nhập dân cư không ngừng tăng 
lên. Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm 10 tỉnh có thu nhập bình quân của dân cư cao nhất 
cả nước. 

Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư. Đến nay 100% xã có đường 
ô tô đến trung tâm xã; các tuyến đường trung tâm xã, đường kết nối liên xã, liên thôn 
được đầu tư trải bê tông nhựa, hoặc nhựa thâm nhập, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông 
thương trao đổi hàng hóa; các công trình hạ tầng khác như cấp điện, cấp nước sạch, 
viễn thông… đều được đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân dân. Đến tháng 6/2022 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 47/47 xã, trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; 06 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP. Bà 
Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và TX. Phú 
Mỹ... tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh giảm còn 0,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc 
gia giảm còn 0,1%. 

3. Điều kiện về nguồn lực kinh tế và vị thế phát triển   
3.1. Về kinh tế, đầu tư  
(1). Quy mô kinh tế:  

Năm 2019, quy mô GRDP của tỉnh (giá hiện hành) đạt 345.456 tỷ đồng (không tính dầu 
khí đạt 181.038 tỷ đồng, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, thứ 4 vùng Đông Nam bộ và vùng 
KTTĐ phía Nam).  

Năm 2020, do ảnh hướng của đại dịch Covid-19, quy mô GRDP của tỉnh giảm, còn 
314.203 tỷ đồng (không tính dầu khí đạt 186.877 tỷ đồng, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố). 

Cơ cấu kinh tế (VA) năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 57,6% (năm 2010 là 
57,47%); dịch vụ chiếm 29,7% (năm 2010 là 32,89%) và nông nghiệp chiếm 11,55% (năm 
2010 là 12,7%). 

GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 11.375 USD/người (trừ dầu khí 6.657 
USD/người). Kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu khí) năm 2020 đạt 4,1 tỷ USD (xếp 
thứ 14/63 tỉnh, thành phố). 

(2). Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 232.891 tỷ đồng, trong đó vốn ngân 
sách nhà nước 40.849 tỷ đồng chiếm 17,54%; vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 
192.042 tỷ đồng chiếm 17,54%.  Năng lực mới về hạ tầng kỹ thuật, xã hội và kinh tế phát 
triển mạnh. Tỉnh thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng các dự án có 
trình độ công nghệ tiên tiến, gắn với bảo vệ môi trường và kiểm soát thâm dụng lao động, 
đồng thời triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và công tác xã 
hội hóa, do vậy chất lượng thu hút đầu tư được nâng lên. Trong 5 năm 2016-2020 đã 
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chấp thuận đầu tư và đăng ký đầu tư cho 412 dự án gồm: 165 dự án đầu tư nước ngoài 
với tổng vốn đăng ký 3,17 tỷ USD và 247 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 
82.127 tỷ đồng; tăng vốn 157 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,58 tỷ USD và 
18.240 tỷ đồng; nhiều dự án lớn đã được triển khai đầu tư. Kinh tế tư nhân được quan 
tâm, hỗ trợ phát triển; thực hiện nhiều biện pháp, chính sách để cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tăng 49,3%, đóng góp cho 
ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động. 

(3). Thu chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 386.039 tỷ đồng; cơ cấu thay đổi theo 
hướng bền vững, tích cực, tỷ trọng thu nội địa vượt cao so với thu từ dầu khí, cụ thể: Thu 
từ dầu khí khoảng 137.275 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,6% tổng thu ngân sách 5 năm 
2016-2020; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 90.180 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,3% tổng thu 
ngân sách 5 năm 2016-2020 và thu nội địa đạt 158.584 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,1% 
tổng thu ngân sách 5 năm 2016-2020 

Thu ngân sách địa phương được hưởng điều tiết theo phân cấp giai đoạn 5 năm 2016 - 
2020 là 87.008 tỷ đồng 

Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 đạt 76.801 tỷ đồng, trong đó, chi 
đầu tư phát triển 35.126 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 
2016-2020; chi thường xuyên là 41.048 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,5% tổng chi ngân sách 
địa phương giai đoạn 2016-2020; Chi trả nợ, trả lãi và chi quản lý qua ngân sách là 627 
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,8% tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. 

 

3.2. Vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phát triển kinh tế của cả nước 
và vùng Đông Nam bộ 

3.2.1. Vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với cả nước 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích 1.982,56 km2, chiếm 5,99% diện tích cả nước và xếp 
thứ 50 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; về dân số, năm 2020 dân số trung 
bình của tỉnh là 1.167.938 người, chiếm 1,2% dân số cả nước và xếp thứ 39 trong 63 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Với quy mô diện tích không lớn, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong số ít những địa 
phương có vai trò to lớn đóng góp vào GDP và tổng thu ngân sách quốc gia. 

a). Vai trò đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 

Trong nhiều năm liền, quy mô GRDP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong số 3 
vị trí dẫn đầu cả nước, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp sau 2 thành phố đặc biệt là thành phố Hồ 
Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Chỉ trong vài năm gần đây, do ảnh hưởng của giá dầu thế 
giới, quy mô hoạt động của ngành dầu khí giảm, đã ảnh hưởng đến quy mô GRDP của 
tỉnh, từ năm 2019, vị trí quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 5, sau thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội và 2 tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. 
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Hình 7. GRDP năm 2020 của 10 địa phương đứng đầu cả nước 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Nếu không tính đóng góp từ hoạt động khai thác dầu khí, quy mô GRDP của tỉnh năm 
2020 xếp thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố cả nước. GRDP tính theo đầu người của Bà Rịa 
- Vũng Tàu luôn giữ vị trí đứng đầu cả nước. 

b). Vai trò đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia 

Trong nhiều năm liền, quy mô thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng 
thứ 3 (sau 2 thành phố đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội). Từ năm 
2019 đến nay, do quy mô hoạt động của ngành dầu khí giảm, đã ảnh hưởng đến tổng thu 
ngân sách trên địa bàn của tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh giảm xuống vị 
trí thứ 4 (sau các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng). 

Hình 8. Thu ngân sách năm 2020 

 
Nguồn: Quyết toán ngân sách, công khai ngân sách địa phương (https://ckns.mof.gov.vn) 

Về thu ngân sách nội địa, trong nhiều năm liền cho đến năm 2015, tổng thu ngân sách 
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nội địa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong số 3 vị trí dẫn đầu cả nước (sau 2 thành 
phố đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội). Từ năm 2016 đến nay (năm 
2020), cùng với chương trình tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ, trong đó có tái cơ cấu 
doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp lớn của ngành dầu khí chuyển trụ sở chính 
về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã ảnh hưởng đến nguồn thu nội địa của tỉnh, tổng 
thu ngân sách nội địa của tỉnh giảm xuống vị trí thứ 5 (sau các thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai). 

c). Vai trò cảng biển cửa ngõ, trung chuyển quốc tế   

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-
TTg ngày 22/9/2021, cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xếp loại đặc biệt có chức 
năng: cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế; có bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng 
lỏng/khí; trong đó khu bến Cái Mép là bến cảng duy nhất của cả nước cho cỡ container 
trọng tải 80.000-250.000 tấn (6.000-24.000 TEU) hoặc lớn hơn, đáp ứng cho tàu tổng 
hợp, hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện 
khai thác tuyến luồng hàng hải. Hiện nay Cái Mép - Thị Vải là cảng duy nhất Việt Nam có 
thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng trên 200.000 DWT. Tháng 10/2020, cảng đã 
đón tàu Margrethe Maersk (trọng tải trên 214.000 tấn, sức chở hơn 18.300TEU, dài gần 
400 m, rộng 59 m) - một trong những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, trở thành 
một trong số 20 cảng lớn trên thế giới có đủ năng lực tiếp nhận tàu kích cỡ này. Bà Rịa - 
Vũng Tàu đang phát triển, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. 

Với vai trò cảng cửa ngõ quốc tế có khả năng tiếp nhận các tàu biển có trọng tải lớn đi 
các tuyến biển xa, sự phát triển của hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần giữ 
vững độc lập, chủ quyền biển đảo, tăng cường hợp tác quốc tế về biển, duy trì môi trường 
hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. 

d). Vai trò trung tâm dịch vụ dầu khí của quốc gia  

Từ khi ngành dầu khí bắt đầu hình thành và phát triển ở nước ta đến nay, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã trở thành trung tâm dịch vụ dầu khí quan trọng của quốc gia. Gần như toàn bộ 
các hoạt động dịch vụ phục vụ cho thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng biển nước ta đều 
được cung cấp từ các căn cứ hậu cần tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu có 
đầy đủ hệ thống bến cảng, sân bay, kho bãi, nhà xưởng,… phục vụ hoạt động dầu khí 
với đầy đủ các loại hình dịch vụ như:  đóng, sửa dàn khoan; cung cấp các loại phương 
tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hóa phẩm phục vụ dầu khí; cung cấp nguồn 
nhân lực; cung cấp chỗ ở và làm việc cho các doanh nghiệp, chuyên gia, cung cấp suất 
ăn… Hầu hết, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động dầu khí 
trên vùng biển Việt Nam đều có trụ sở chính, hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện đặt tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

e). Vai trò trung tâm du lịch quốc gia  

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc không gian phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, 
với các sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch MICE (hội họp, khuyến thưởng, hội nghị, 
triển lãm); du lịch văn hóa, lễ hội, giải trí; du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch giải trí cuối tuần, 
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du lịch thể thao, du lịch mua sắm… với các địa bàn trọng điểm phát trỉển du lịch gồm: TP. 
Vũng Tàu, thị trấn Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Côn Đảo. Trong đó, khu 
du lịch Long Hải - Phước Hải và khu du lịch Côn Đảo là được xác định tiềm năng phát 
triển 02 khu du lịch quốc gia và TP. Vũng Tàu là đô thị du lịch quốc gia. 

f). Vai trò đóng góp thúc đẩy đô thị hóa quốc gia 

Các đô thị hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp các địa phương chuyển đổi sang nền kinh 
tế có mức thu nhập cao hơn. Các đô thị đã trở thành trụ cột phát triển mạnh mẽ của mỗi 
địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Các khu vực đô thị ngày càng đóng vai trò quan 
trọng trong tăng trưởng, Trong 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, 
Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 6, cao hơn rất nhiều mức bình quân của cả nước. 

Hình 9. Tỷ lệ đô thị hóa của 10 địa phương đứng đầu (BQ cả nước đạt 36,8%) 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

3.2.2. Vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với vùng Đông Nam bộ và vùng 
KTTĐ phía Nam 

Theo các quy định về phân vùng quốc gia, Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, 
gồm 6 địa phương: thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, 
Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Bên cạnh đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nằm trong 
vùng KTTĐ phía Nam, gồm 8 địa phương: 6 địa phương thuộc vùng Đông Nam bộ và 
thêm 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. Đối với vùng Đông Nam bộ cũng như vùng KTTĐ 
phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương giữ vị thế và vai trò quan trọng đối với toàn 
vùng, cụ thể: 

a). Vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với vùng Đông Nam bộ và vùng 
KTTĐ phía Nam 

(1). Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển của vùng Đông Nam bộ cũng như 
vùng KTTĐ phía Nam 

Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển của vùng Vùng Đông Nam bộ cũng 
như Vùng KTTĐ phía Nam: Theo các quy hoạch về phát triển cảng biển trước đây, 
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cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được xác định là cảng quốc gia, cửa ngõ quốc 
tế, dảm nhiệm vai trò cửa ngõ hướng ra biến của Vùng.  

Tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu với 9 khu 
bến, trong đó: Khu bến Cái Mép có chức năng là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc 
tế; có bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí, cho cỡ tàu: tàu container 
trọng tải 80.000-250.000 tấn (6.000-24.000 TEU) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; 
tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí trọng tải đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù 
hợp với điều kiện khai thác tuyến luồng hàng hải; Khu bến Thị Vải có chức năng: 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, có bến tổng hợp, container, hàng rời, 
hàng lỏng/khí, quy mô cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn tại Phú Mỹ hoặc lớn hơn 
khi đủ điều kiện, đến 60.000 tấn tại Mỹ Xuân và đến 30.000 tấn phía thượng lưu 
cầu Phước An; Khu bến Sao Mai - Bến Đình, có chức năng: phục vụ dịch vụ dầu 
khí và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng 
lỏng/khí, quy mô cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, 
phù hợp với điều kiện khai thác của tuyến luồng hàng hải; Bến cảng khách quốc 
tế Vũng Tàu, có chức năng: bến cảng khách quốc tế phục vụ du lịch, cỡ tàu: trọng 
tải đến 225.000 GT… 

(2). Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng của vùng Đông Nam bộ cũng 
như vùng KTTĐ phía Nam 

Là địa phương duy nhất trong vùng có bờ biển dài với bãi cát thoải, nước biển 
trong, sạch đủ điều kiện hình thành các bãi tắm du lịch, Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai 
trò là trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch biển cho 
nhân dân của Vùng Đông Nam bộ cũng như Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Với 305,4 km bờ biển, trong đó có 156 km bờ biển có bãi cát trắng, sạch, nước 
trong có thể tắm biển, nhiều khu vực có cảnh quan thơ mộng, môi trường trong 
lành, có các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và nhiều lễ hội văn hóa truyền 
thống đặc sắc… Bên cạnh đó, Bà Rịa - Vũng Tàu còn có Côn Đảo, vừa là di tích 
lịch sử cách mạng nổi tiếng, vừa là khu bảo tồn thiên nhiên rừng, biển, một trong 
những khu Ramsa được thế giới công nhận và đánh giá cao, với nhiều cảnh quan 
độc đáo, khí hậu trong lành, nước biển trong xanh cùng một thảm thực vật và rạn 
san hô đa dạng, phong phú. có nhiều bãi tắm… 

(3). Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng 

Với hệ thống cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi đảm bảo 
cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá không chỉ cho tàu thuyền của ngư dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu mà cả ngư dân nhiều địa phương khác hoạt động khai thác hải 
sản trên ngư trường thuộc vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo. Trên địa bàn tỉnh, hiện 
nay có 12 cảng cá với chiều dài cầu cảng 1.531 m, có khả năng đáp ứng dịch vụ 
hậu cần cho khoảng 360.000 tấn hàng hoá phục vụ dịch vụ hậu cần thuỷ sản/năm; 
có 03 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm 02 khu cấp vùng và 01 khu cấp 
tỉnh; cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu neo đậu của tàu thuyến đánh cá trên vùng 
biển khi có bão xảy ra. Ngoài ra, có 08 cơ sở cơ khí đóng sửa tàu thuyền với năng 
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lực đóng mới khoảng 350 tàu/100.000Cv/năm và sửa chữa 3.500 chiếc tàu cá các 
loại/năm. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giữ vai trò là địa bàn chủ yếu cung cấp nguồn 
lợi hải sản cho Vùng Đông Nam bộ cũng như Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.  

b). Vị thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng vùng Đông Nam bộ và vùng 
KTTĐ phía Nam  

Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 3 địa phương trong vùng (thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh 
Bình Dương, Đồng Nai) nằm trong số 5 tỉnh, thành phố trong cả nước có mức đóng góp 
lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) và tổng thu ngân sách quốc gia. Qua đó tạo 
nên vai trò, vị thế của vùng KTTĐ phía Nam là vùng năng động nhất và có đóng góp lớn 
nhất vào phát triển kinh tế và thu ngân sách của cả nước. 

(1). Trong 6 địa phương vùng Đông Nam bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 5 về dân 
số; thứ 4 về GRDP và thứ nhất về GRDP bình quân đầu người. 

(2). Trong 8 địa phương vùng KTTĐ phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 7 về dân 
số; thứ 4 về GRDP và thứ nhất về GRDP bình quân đầu người. 

Hình 10. Diễn biến quy mô GRDP của 6 địa phương (trừ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội) 
đứng đầu cả nước giai đoạn 2015-2020 
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Mặc dù, Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự phát triển 
chung của vùng và cả nước, song chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Những 
năm gần đây, sự phát triển của tỉnh có xu hướng chậm hơn so với một số địa 
phương thuộc nhóm 6 đứng đầu về quy mô GRDP (trừ thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội). GRDP (trừ dầu khí) của Bà Rịa - Vũng Tàu từ vị trí thứ 5 năm 2015 xuống 
vị trí thứ 8 năm 2020. 

Hình 11. Diễn biến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tỉnh dẫn đầu (trừ TP. Hồ 
Chí Minh và Hà Nội) 

 
Nguồn: Quyết toán ngân sách, công khai ngân sách địa phương (https://ckns.mof.gov.vn) 

 

Hình 12. Diễn biến thu ngân sách nội địa trên địa bàn 6 tỉnh dẫn đầu (trừ TP. Hồ Chí 
Minh và Hà Nội) 

 
Nguồn: Quyết toán ngân sách, công khai ngân sách địa phương (https://ckns.mof.gov.vn) 
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II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 
1.1. Tổng quan về phát triển kinh tế 
1.1.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế  
Nằm ở vị trí thuận lợi, là trung tâm năng lượng, dầu khí của cả nước, quy mô nền kinh tế 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các thời kỳ vừa qua phụ thuộc nhiều vào sản lượng khai 
thác dầu và diễn biến giá dầu trên thế giới. Thời kỳ 2011-2020, do sản lượng dầu khai 
thác giảm, đồng thời với sự suy giảm mạnh của giá dầu trên thế giới, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế chung của tỉnh có sự sụt giảm đáng kể.  

(1). Nếu tính cả dầu khí, giai đoạn 2011-2020 tăng trưởng GRDP (giá so sánh năm 
2010) của tỉnh đạt bình quân 0,98%/năm, trong đó:  

(i). Giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 4,46%/năm;  

(ii). Giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng âm 2,4%/năm, nguyên nhân là do GRDP 
khối ngành công nghiệp, xây dựng tăng trưởng âm bình quân 3,9/năm. 

Đến năm 2020, tổng GRDP toàn nền kinh tế tỉnh (bao gồm dầu khí, giá hiện hành) 
đạt 314,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010. GRDP/người đạt 269 triệu 
đồng/người, tương đương 11.375 USD, cao nhất cả nước. 

Hình 13. Tốc độ tăng trưởng GRDP (bao gồm dầu khí) 

 
Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2010-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.  

(2). Nếu không tính dầu khí, tăng trưởng GRDP (giá so sánh năm 2010) của tỉnh đạt 
bình quân 5,18%/năm (giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 5,45%/năm và giai 
đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,16%/năm). Trong đó: 

(i). Ngành công nghiệp - xây dựng (không bao gồm dầu khí) giai đoạn 2011-
2020 tăng bình quân 5,5%/năm (giai đoạn 2011-2015 tăng 4,09%/năm và 
giai đoạn 2016-2020 tăng 6,9%/năm); 
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(ii). Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 
3,1% (giai đoạn 2011-2015 tăng 3,0%/năm và giai đoạn 2016-2020 tăng 
3,2%/năm); 

(iii). Ngành dịch vụ giai đoạn 2011-2020 tăng trưởng 4,6% (giai đoạn 2011-2015 
đạt 6,12%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 3,05%/năm). 

Hình 14. Tốc độ tăng trưởng GRDP (trừ dầu khí) 

 
Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2010-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.  
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nghìn tỷ đồng (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố), gấp 2,7 lần so với năm 2010. GRDP 
bình quân đầu người (không bao gồm dầu khí) đạt 160 triệu đồng/người, tương 
đương 6.766 USD. 

Như vậy, có thể thấy nền kinh tế của tỉnh những năm gần đã giảm dần sự phụ 
thuộc vào khai thác dầu khí khi duy trì sự tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong 
lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. 

1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
a). Cơ cấu theo ngành kinh tế 

(1). Nếu tính cả dầu khí, công nghiệp - xây dựng là ngành kinh tế có đóng góp lớn nhất 
vào GRDP của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(i). Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (bao gồm dầu khí, giá hiện hành) năm 
2010 chiếm tới 83,13% trong tổng GRDP của tỉnh, song tỷ trọng đóng góp 
đang có xu hướng giảm xuống, năm 2015 còn 77,85% và đến năm 2020 
giảm xuống còn 69,3%.  

(ii). Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản trong GRDP (giá hiện hành) của 
tỉnh tăng từ 3,26% năm 2010 lên 5,05% năm 2015 và 6,82% năm 2020.  

(iii). Tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP (giá hiện hành) của tỉnh tăng từ 9,65% 
năm 2010 lên 12,69% năm 2015 và 15,9% năm 2020. 

005
005 005

003 003 003

004

007

005
006

003

005

000

002

004

006

008

2011-2015 2016-2020 2011-2020

%
/n

ăm

Tổng GRDP Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

49 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(iv). Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có sự thay đổi tăng từ 3,96% năm 
2010 lên 4,41% năm 2015 lên 7,98% năm 2020. 

Hình 15. Cơ cấu kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2020 (bao gồm dầu khí) 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2020 

(2). Nếu không tính dầu khí, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch không đáng kể trong 
giai đoạn 2011-2020.  

(i). Tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng trong GRDP (giá hiện hành) 
của tỉnh giảm từ 54,11% năm 2010 xuống còn 51,28% năm 2015 và tăng 
nhẹ lên 53,62% vào năm 2020.  

(ii). Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong GRDP (giá hiện hành) 
của tỉnh duy trì ở mức trên 11% trong cả thời kỳ.  

(iii). Tỷ trọng ngành dịch vụ trong GRDP (giá hiện hành) giảm nhẹ từ 29,7% năm 
2010 xuống còn 27,9% năm 2015 và 26,7% năm 2020.  

(iv). Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có sự thay đổi tăng từ 6,1% năm 2010 
lên 9,7% năm 2015 giảm còn 8,2% năm 2020.  

Hình 16. Cơ cấu kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2020 (trừ dầu khí) 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2020 
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b). Cơ cấu theo khu vực kinh tế  

Trong 10 năm qua, các khu vực kinh tế đóng góp vào phát triển của tỉnh không có sự thay 
đổi nhiều. Khu vực kinh tế Nhà nước năm 2010 chiếm 30,08% đến năm 2015 tăng lên 
31,78% và năm 2020 giảm nhẹ còn 29,68%. Tương tự như vậy, tỷ trọng khu vực kinh tế 
ngoài Nhà nước duy trì ở mức 14% các năm 2010 và năm 2015 và tăng nhẹ lên 16,52% 
năm 2020. Khu vực kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng cao 
nhất, song có xu hướng giảm dần từ 52,74% năm 2010 xuống 49,65% năm 2015 và còn 
45,82% năm 2020. 

Hình 17. Cơ cấu GRDP (giá hiện hành) theo loại hình kinh tế 

 
Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2010-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.  

Qua đó cho thấy động lực tăng trưởng chủ yếu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 
tiếp đến là kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. 

1.1.3. Năng suất lao động 
(1). Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh đang làm việc năm 2020 là 577.656 

người, tăng bình quân 1,14%/năm (giai đoạn 2011-2020), chiếm 96,7% lực lượng 
lao động trong độ tuổi.  

Cơ cấu lao động có xu hướng giảm dần trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản, tăng dần trong nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đến năm 
2020, lao động làm việc trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 
19,2% (năm 2010 là 34,3%, năm 2015 là 26,0%), công nghiệp - xây dựng chiếm 
30,9% (năm 2010 là 28,3%, năm 2015 là 27,1%), dịch vụ tăng 49,9% (năm 2010 
là 37,5%, năm 2015 là 46,9%).  

(2). Năng suất lao động của tỉnh giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 3,8%/năm (trừ 
dầu khí), thấp hơn so với mức tăng bình quân của cả nước (5,1%/năm). Tuy vậy 
so với cả nước, NSLĐ của tỉnh vẫn đứng ở mức cao, năm 2020, năng suất lao 
động (trừ dầu khí) theo giá trị tăng thêm (giá hiện hành) đạt bình quân 297 triệu 
đồng/người, cao gấp 2,8 lần năng suất lao động bình quân chung cả nước (105,9 
triệu đồng/người) và cao hơn 1,13 lần so với bình quân chung của vùng Đông Nam 
bộ (266,7 triệu đồng/người).  
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Năng suất lao động bình quân của tỉnh cao là do trong cơ cơ cấu kinh tế của tỉnh, 
các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu và lao động trong các 
ngành này cũng chiếm trên 80% tổng số lao động.  

Bảng 3. Năng suất lao động bình quân (trừ dầu khí) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2011-2020 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Ngành kinh tế 2010 2015 2020 
Tăng BQ (%/năm) 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

1 NSLĐ (giá hiện hành) 124 209 297    
1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 13 26 37    
1.2 Công nghiệp - xây dựng   577 780 1.230    
1.3 Dịch vụ 46 80 103    
2 NSLĐ (giá so sánh năm 2010) 124 140 180 2,4 5,2 3,8 
2.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 13 14 16 0,8 3,1 1,9 
2.2 Công nghiệp - xây dựng   577 515 771 -2,3 8,4 2,9 
2.3 Dịch vụ 46 58 65 4,9 2,3 3,6 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2020. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh ngày càng tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao 
động đang làm việc trong nền kinh tế của tỉnh tăng dần qua các năm, trong đó tỷ 
lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 15,7% năm 2010 lên 
25,0% năm 2015 và đạt 30,07% năm 2020, cao hơn bình quân của cả nước 
(24,1%) và của vùng Đông Nam bộ (29,5%).  

1.1.4. Đầu tư và ngân sách  
a). Thu hút đầu tư 

(1). Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh trong 10 năm (2011-2020) đạt 427.511 tỷ 
đồng theo giá hiện hành (giai đoạn 2011-2015 đạt 194.620 tỷ đồng; giai đoạn 2016-
2020 đạt 232.891 tỷ đồng) đạt bình quân 40.792 tỷ đồng/năm.  

Tỷ lệ đầu tư xã hội so với GRDP (bao gồm dầu khí) bình quân giai đoạn 2011-
2020 đạt 12,51% (giai đoạn 2011-2015 đạt 11,3%; giai đoạn 2016-2020 đạt 
13,7%).  

Tỷ lệ đầu tư xã hội so với GRDP (trừ dầu khí) bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 
31,0% (giai đoạn 2011-2015 đạt 36%, giai đoạn 2016-2020 đạt 25,6%), tỷ lệ này 
cũng tương đương mức bình quân của của cả nước (29,2%).  

Bảng 4. Tổng vốn đầu tư xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
I Tổng vốn ĐTXH (tỷ đồng, giá hiện hành)    
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TT Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
1 Theo ngành kinh tế  194.620,3 232.891,0 427.511,3 
1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 2.524,2 2.650,8 5.175,0 
1.2 Công nghiệp - xây dựng  127.949,4 140.839,6 268.789,0 
1.3 Dịch vụ  64.146,7 69.811,5 133.958,2 
2 Theo khu vực kinh tế  194.620,3 232.891,0 427.511,3 
2.1 Kinh tế Nhà nước 58.509,9 72.985,3 131.495,2 
2.2 Kinh tế ngoài Nhà nước 26.915,4 34.398,1 61.313,5 
2.3 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 108.897,2 105.544,7 214.441,9 
2.4 Nguồn vốn khác 297,7 373,8 671,5 
II Cơ cấu vốn đầu tư (%, giá hiện hành)    
1 Theo ngành kinh tế  100,00 100,00 100,00 
1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,30 1,24 1,27 
1.2 Công nghiệp - xây dựng  65,45 66,03 65,74 
1.3 Dịch vụ  33,25 32,73 32,99 
2 Theo khu vực kinh tế  100,00 100,00 100,00 
2.1 Kinh tế Nhà nước 30,08 34,17 32,13 
2.2 Kinh tế ngoài Nhà nước 13,83 16,11 14,97 
2.3 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 55,94 49,54 52,74 
2.4 Nguồn vốn khác 0,15 0,18 0,16 
III Tốc độ tăng vốn (giá so sánh 2010) 2011-2015 2016-2020 2011-2020 
1 Theo ngành kinh tế  -2,82 -1,10 -1,96 
1.1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản -3,01 -0,56 -1,79 
1.2 Công nghiệp - xây dựng  -1,96 -1,57 -1,76 
1.3 Dịch vụ  -4,51 -0,16 -2,35 
2 Theo khu vực kinh tế  -2,82 -1,10 -1,96 
2.1 Kinh tế Nhà nước -0,66 2,94 1,12 
2.2 Kinh tế ngoài Nhà nước 5,03 0,91 2,95 
2.3 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) -5,55 -4,45 -5,00 

Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2010-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước.  

(2). Tốc độ tăng vốn đầu tư (giá so sánh năm 2010) trong 10 năm qua (2021-2020) 
giảm bình quân 1,96%/năm, trong đó: 

(i). Vốn đầu tư theo các ngành kinh tế đều giảm. Ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản giảm bình quân 1,79%/năm; công nghiệp - xây dựng giảm bình 
quân 1,76%/năm; dịch vụ giảm bình quân 2,35%/năm. 

(ii). Vồn đầu tư theo khu vực kinh tế lại có sự gia tăng ở các khu vực nhà nước 
và ngoài nhà nước, nhưng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh. 
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Trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng bình quân 1,12%/năm; khu vực 
kinh tế ngoài Nhà nước tăng bình quân 2,95%/năm; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài giảm bình quân 5%/năm. 

(3). Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh cho thấy:  

(i). Vốn đầu tư từ khu vực kinh tế nhà nước trong tổng đầu tư xã hội trên địa 
bàn tăng từ 30,08% năm 2010 lên 34,17% năm 2015 và giảm còn 32,13% 
năm 2020. Tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 
72.985,2 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư công trung hạn đạt 40.846 tỷ đồng. 
Vốn đầu tư từ khu vực kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế của tỉnh. Vốn đầu tư từ ngân sách chủ yếu tập trung cho phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế, hạ tầng công 
cộng, môi trường... và vốn đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia 
như các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương 
trình 134... 

(ii). Vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước trong giai đoạn 2011-2020 có sự 
tăng trưởng nhưng chậm, là khu vực vốn tỷ trọng đầu tư thấp nhất trong 
nền kinh tế. Đóng góp của khu vực này vào tổng vốn đầu tư xã hội tăng từ 
13,84% năm 2010, lên 16,11% năm 2015 và giảm xuống còn 14,97% năm 
2020.  

(iii). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là khu vực có đóng góp nhiều nhất trong 
tổng đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2011-2020, tổng vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đạt 214,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,74% tổng vốn đầu 
tư trên địa bàn. Nhờ kiên trì thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn 
lọc gắn với bảo vệ môi trường và kiểm soát thâm dụng lao động, trong 10 
năm (2011-2020) đã thu hút được 244 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(được cấp phép đầu tư) với tổng vốn đăng ký 8.185 triệu USD.  

(iv). Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 427 dự án đầu tư 
(FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 30,356 tỷ USD. Nhiều dự án quy 
mô lớn, công nghệ hiện đại về công nghiệp, cảng biển, du lịch, trung tâm 
thương mại... được đi vào hoạt động như nhà máy thép Posco SS-Vina, 
kính chuyên biệt NSG, sản xuất hóa chất hiếm, cảng ODA Tân Cảng - Cái 
Mép, khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro, khu du lịch phức hợp Hồ Tràm... 

Việc thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất 
là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giúp các 
doanh nghiệp trong nước, thành phần kinh tế trong tỉnh tiếp thu được kinh nghiệm 
quản lý, tiếp nhận và vận hành các trang thiết bị, dây truyền sản xuất công nghệ 
tiên tiến, hiện đại...  

b). Thu, chi ngân sách trên địa bàn 

(1). Quy mô thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều năm liên 
tục đứng thứ 3 trong tổng số các địa phương của cả nước (sau 2 thành phố đặc 
biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội). Từ năm 2019 đến nay, do quy 
mô hoạt động của ngành dầu khí giảm, đã ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách trên 
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địa bàn của tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh giảm xuống vị trí thứ 4 
(sau các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng). 

Thu ngân sách nội địa, trong nhiều năm liền (cho đến năm 2015), quy mô thu ngân 
sách nội địa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong số 3 vị trí dẫn đầu cả nước (sau 
2 thành phố đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội). Từ năm 2016 
đến nay (năm 2020), cùng với chương trình tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ, trong 
đó có tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp lớn của ngành dầu 
khí chuyển trụ sở chính về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã ảnh hưởng đến 
nguồn thu nội địa của tỉnh, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh giảm xuống vị trí 
thứ 5 (sau các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai). 

Hình 18. Tổng thu ngân sách Nhà nước và thu ngân sách nội địa năm 2020 của các 
tỉnh, thành phố có mức thu cao nhất cả nước 

 
Nguồn: Quyết toán ngân sách, công khai ngân sách địa phương (https://ckns.mof.gov.vn) 

Hình 19. Thu, chi ngân sách của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 
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Thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất vào năm 2012 (127.521 tỷ đồng), sau 
đó giảm dần và thấp nhất vào năm 2016 (62.222 tỷ đồng), rồi tăng nhẹ trong giai 
đoạn 2017-2019 và giảm xuống còn 78.747 tỷ đồng vào năm 2020. Trong tổng thu 
ngân sách nhà nước năm 2020, thu cân đối ngân sách nhà nước chiếm 76,8%, 
còn lại là thu từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước. 

Cơ cấu thu cân đối ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực, theo hướng tăng 
thu nội địa, giảm thu từ dầu thô. Thu nội địa tăng từ 22,29% năm 2010 lên 33,34% 
năm 2015 và đạt 52,12% năm 2020 (khoảng 41.043 tỷ đồng); thu từ dầu thô giảm 
từ 52,8% năm 2010 xuống 44,6% năm 2015 và còn 25,7% năm 2020 (khoảng 
20.237 tỷ đồng); thu chuyển nguồn tăng từ 1,62% năm 2010 lên 7,28% năm 2020 
(khoảng 5.731 tỷ đồng)... 

(2). Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 
cao, song vẫn thấp hơn nhiều so với thu ngân sách (bằng khoảng 30% thu ngân 
sách năm 2020), cơ cấu chi ngân sách cũng chuyển dịch tích cực, theo hướng 
tăng chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên tăng chậm (chủ yếu chi bảo đảm 
an sinh xã hội và chi cho giáo dục, đào tạo),...  

Chi cho đầu tư phát triển được tăng cường, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong 
tổng chi ngân sách địa phương, song nhìn chung vẫn còn ở mức thấp (khoảng 4% 
GRDP năm 2020), nhất là trong giai đoạn tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ... như hiện 
nay. Trong tổng chi cân đối ngân sách, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng từ 43,8% 
năm 2010 lên 55,78% năm 2020. 

Chi thường xuyên tăng từ 30,2% năm 2010 lên 34,36% năm 2015 và giảm nhẹ 
còn 32,59% năm 2020. Trong các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo và dạy nghề; chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; chi 
sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng cao nhất.  

1.1.5. Phát triển doanh nghiệp 
(1). Về môi trường đầu tư: thời gian qua, tỉnh tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo, sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh 
doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh xếp thứ 9 
trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp, như: hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; hỗ trợ về khoa học 
công nghệ; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ tuyển dụng lao động; tổ chức các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; 
thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ cho các đối tượng thụ hưởng chính 
sách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...; đã ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020,... 
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(2). Về phát triển doanh nghiệp: trong giai đoạn 2016-2020 có khoảng 7.800 doanh 
nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 74.800 tỷ đồng. So với giai đoạn 
2011-2015 số doanh nghiệp tăng 44,2%; số vốn đăng ký tăng 85,8%. Tính đến 
tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh có 18.082 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động, 
trong đó số doanh nghiệp thực tế hoạt động là 10.817 doanh nghiệp, chiếm khoảng 
59,8% số doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động. Trong tổng số doanh nghiệp còn 
đăng ký hoạt động, có khoảng 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó số doanh 
nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ trọng khoảng 63%, doanh nghiệp vừa chiếm khoảng 
35%), chủ yếu tập trung trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh; còn lại 
khoảng 3% doanh nghiệp có quy mô lớn tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

(i). Phân theo khu vực kinh tế: trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu1 số doanh 
nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tỷ lệ cao (trên 93%) trong cả giai đoạn 2010-
2019 và chiếm 97,16% năm 2019. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm tỷ trọng nhỏ, năm 2010 chiếm 3,6%, năm 2015 giảm còn 2,61% và 
năm 2019 còn 2,37%. Doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng rất ít và ngày 
càng giảm từ 2,59% năm 2010 còn 1,06% năm 2015 và chỉ còn 0,47% năm 
2019.  

Hình 20. Cơ cấu số doanh nghiệp đang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2019 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Kết quả tổng điều tra doanh nghiệp năm 2020. 

Khu vực doanh nghiệp nhà nước vốn đăng ký bình quân khoảng 250 tỷ 
đồng/doanh nghiệp; Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vốn đăng ký 
bình quân khoảng 9,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và Khu vực doanh nghiệp FDI 
vốn đăng ký bình quân khoảng 103 triệu USD/doanh nghiệp (khoảng 2.112 
tỷ đồng/doanh nghiệp). Phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2016-2020 thành 

                                            
1 Số liệu phân tích doanh nghiệp trên đây sử dụng kết quả tổng điều tra doanh nghiệp năm 2020, do vậy số liệu cụ thể 
về doanh nghiệp sử dụng số kết quả điều tra giai đoạn 2010-2019. 
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lập mới 85 hợp tác xã, tạm ngưng hoạt động hoặc giải thể 12 hợp tác xã; 
đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 153 hợp tác xã và liên minh hợp 
tác xã, với tổng số vốn điều lệ khoảng 145 tỷ đồng, thu hút được 7.240 lao 
động và 13.489 thành viên. 

Hình 21. Cơ cấu số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2019 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Kết quả tổng điều tra doanh nghiệp năm 2020. 

(ii). Phân theo ngành ngành kinh tế: doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 
tỷ trọng khá cao (trên 64%) và duy trì khá ổn định trong giai đoạn 2010-
2019. Đối với ngành công nghiệp - xây dựng, tỷ trọng cũng tương đối ổn 
định trong giai đoạn này, chiếm khoảng 1/3 số lượng doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Ngành nông, lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng rất nhỏ, quanh mức 1%, 
và hầu như cũng không có thay đổi gì nhiều trong giai đoạn này. Qua đó 
cho thấy vai trò quan trọng của ngành dịch vụ, tiếp đến là ngành công 
nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.  

(3). Về thực hiện thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước:  

(i). Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô 
thị tỉnh (năm 2018). Thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 
thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 
28/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.  

(ii). Tạm dừng việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thành Công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, chờ sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị 
và Nghị định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao 
quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước và kiểm soát viên trong doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành. 
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(iii). Giữ nguyên tỷ lệ % vốn nhà nước tại 01 công ty cổ phần. 

(iv). Thực hiện thoái vốn nhà nước tại 15 doanh nghiệp và chuyển giao quyền 
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC) đối với 03 doanh nghiệp theo Danh mục doanh nghiệp 
có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.  

Kết quả thực hiện đến 31/12/2020 như sau: 01 doanh nghiệp đã hoàn thành 
thoái vốn theo kế hoạch (năm 2019); 03 doanh nghiệp chưa hoàn thành 
việc thoái vốn trong năm 2017-2018 và đã thực hiện chuyển giao quyền đại 
diện quyền sở hữu vốn nhà nước về SCIC (năm 2019); 02 doanh nghiệp 
chuyển giao quyền đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo 
Danh mục được phê duyệt (năm 2019), còn 01 doanh nghiệp không thực 
hiện chuyển giao quyền đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước về SCIC do 
không còn hoạt động, đang xem xét, xử lý trách nhiệm của Người đại diện 
phần vốn nhà nước; 01 doanh nghiệp tạm ngừng thực hiện thoái vốn; 02 
doanh nghiệp đã tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước nhưng không 
thành công (năm 2020); 02 doanh nghiệp đã được phê duyệt giá khởi điểm 
và phương án chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty (năm 2020) 
và tạm dừng tổ chức bán đấu giá do chờ hướng dẫn Bộ Tài chính; 01 doanh 
nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể (từ năm 2018); 01 doanh nghiệp sẽ 
thực hiện thoái vốn nhà nước sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về xử lý phần vốn đầu tư vào Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise; 04 
doanh nghiệp đang rà soát xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản, đất đai, 
công nợ, các khoản góp vốn đầu tư... phục vụ cho công tác xác định giá trị 
doanh nghiệp để thoái vốn tại doanh nghiệp. 

 

1.2. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng 
1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp - xây dựng 
a). Tăng trưởng và đóng góp của ngành công nghiệp - xây dựng vào kinh tế của 

tỉnh 

Giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp và xây dựng của tỉnh giai đoạn vừa qua 
tăng trưởng chậm, thậm chí tăng trưởng âm trong mọt số năm. Giai đoạn 2011-2020, VA 
công nghiệp - xây dựng chỉ tăng trưởng bình quân 0,08%/năm, trong đó: công nghiệp chỉ 
tăng bình quân 0,01%/năm, xây dựng tăng bình quân 3,6%/năm. Trong đó:   

(i). Giai đoạn 2011-2015, VA công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 
4,2%/năm, trong đó: công nghiệp tăng bình quân 4,2%/năm, xây dựng tăng 
bình quân 4,1%/năm; 

(ii). Giai đoạn 2016-2020, VA công nghiệp - xây dựng giảm bình quân 
3,9%/năm, trong đó: công nghiệp giảm bình quân 4,0%/năm, xây dựng tăng 
bình quân 3,1%/năm; 
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Bảng 5. Tăng trưởng VA công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011-2020 
Đơn vị: tỷ đồng, giá so sánh năm 2010 

TT Phân ngành 2010 2015 2020 
Tăng BQ (%/năm) 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

1 VA công nghiệp - xây dựng 
(bao gồm dầu khí) 174.549 214.413 175.926      4,2  -3,9 0,08  

  Công nghiệp  171.806 211.062 172.027      4,2  -4,0 0,01  
  Xây dựng 2.743 3.352 3.899      4,1  3,1  3,58  

2 VA công nghiệp - xây dựng 
(trừ dầu khí) 36.884 45.064 62.832      4,1  6,9  5,47  

  Công nghiệp  34.141 41.712 58.933      4,1  7,2  5,61  
  Xây dựng 2.743 3.352 3.899      4,1  3,1  3,58  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

VA (giá hiện hành) của ngành công nghiệp - xây dựng năm 2020 đạt 212.082 tỷ đồng, 
thấp hơn so với năm 2015 (223.631 tỷ đồng) và chỉ bằng 1,23 năm 2010 (171.806 tỷ 
đồng). Sự giảm sút giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp dẫn đến giảm tỷ trọng đóng 
góp của khối ngành công nghiệp - xây dựng trong GRDP. Tỷ trọng đóng góp của VA công 
nghiệp - xây dựng trong GRDP của tỉnh giảm từ 83,1% năm 2010 xuống còn 77,8% năm 
2015 và 69,3% năm 2020. Trong đó: tỷ trọng VA công nghiệp trong GRDP của tỉnh giảm 
từ 81,8% năm 2010 xuống 76,4% năm 2015 và còn 67,5% năm 2020. Tỷ trọng đóng góp 
của VA xây dựng trong GRDP của tỉnh tăng từ 1,3% năm 2010 lên 1,4% năm 2015 và 
1,8% năm 2020. 

Quy mô công nghiệp giảm trong những năm gần đây là do việc giảm sản lượng khai thác 
dầu thô và khí và sự sụt giảm mạnh của giá dầu trên thế giới. Mặc dù ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo có sự tăng trưởng khá trong giai đoạn vừa qua nhưng không đủ bù đắp 
được lượng VA sụt giảm do giảm sản lượng và giá dầu.  

Nếu không tính dầu khí, công nghiệp vẫn là ngành có đóng góp lớn nhất vào tổng GRDP 
của tỉnh và luôn duy trì ở mức trên 50%/tổng GRDP. 

Bảng 6. Đóng góp của ngành công nghiệp - xây dựng vào GRDP Bà Rịa - Vũng Tàu 
thời kỳ 2011-2020 

TT Phân ngành 2010 2015 2020 

I Đóng góp của công nghiệp - xây dựng 
vào GRDP khi (bao gồm dầu khí) 83,13  77,85  69,30  

1 Tổng GRDP (giá hh, tỷ đồng) 209.960  292.592  314.203  
2 VA công nghiệp (giá hh, tỷ đồng) 171.806  223.631  212.082  
3 VA xây dựng (giá hh, tỷ đồng) 2.743  4.149  5.646  
4 VA công nghiệp/GRPD (%) 81,83  76,43  67,50  
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TT Phân ngành 2010 2015 2020 
5 VA xây dựng/GRDP (%) 1,3  1,4  1,8  

II Đóng góp của công nghiệp - xây dựng 
vào GRDP khi (trừ dầu khí) 54,11  51,28  53,62  

1 Tổng GRDP (giá hh, tỷ đồng) 68.166  133.036  186.877  
2 VA công nghiệp (giá hh, tỷ đồng) 34.141  64.073  94.553  
3 VA xây dựng (giá hh, tỷ đồng) 2.743  4.149  5.646  
4 VA công nghiệp/GRPD (%) 50,09               48,16               50,60  
5 VA xây dựng/GRDP (%) 4,0                   3,1                   3,0  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

b). Chuyển dịch cơ cấu ngành 

Do tốc độ tăng trưởng có sự suy giảm, thậm chí tăng trưởng âm trong một số năm, nên 
VA của ngành công nghiệp trong tổng VA ngành công nghiệp và xây dựng có xu hướng 
giảm tỷ trọng từ 98,4% năm 2010 xuống 98,2% năm 2015 và chiếm 97,4%% năm 2020. 

VA của ngành xây dựng tăng lên tương ứng trong tổng VA ngành công nghiệp và xây 
dựng, từ 1,6% năm 2010 lên 1,8% năm 2015 và 2,6% năm 2020. 

Bảng 7. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị (tỷ đồng, giá hiện hành) Tỷ trọng (%) 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
 Tổng cộng 174.549 227.779 217.729 100,0 100,0 100,0 
I Công nghiệp 171.806 223.630 212.082 98,4 98,2 97,4 
1 Khai khoáng 141.756 164.517 117.529 81,2 72,2 54,0 

2 Công nghiệp chế biến, chế 
tạo 14 522 34.464 66.941 8,3 15,1 30,7 

3 
Sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước 

15 163 23.844 25.916 8,7 10,5 11,9 

4 
Cung cấp nước; hoạt động 
quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải 

366 805 1.696 0,2 0,4 0,8 

II Xây dựng 2.743 4.148 5.647 1,6 1,8 2,6 
1 Xây dựng nhà các loại 324 2.059 3.363 0,2 0,9 1,5 

2 Xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng 1.705 1.241 1.179 1,0 0,5 0,5 

3 Hoạt động xây dựng 
chuyên dụng 713 849 1.104 0,4 0,4 0,5 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 
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Sự chuyển dịch cơ cấu như trên phù hợp với định hướng giảm dần sự phụ thuộc của nền 
kinh tế vào khai thác tài nguyên và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo. Đồng 
thời, sự gia tăng đóng góp của ngành xây dựng cũng cho thấy quá trình công nghiệp hóa, 
đô thị hóa trên địa bàn đang diễn ra nhanh hơn, phù hợp với xu hướng phát triển chung 
của nền kinh tế hiện đại. 

1.2.2. Thực trạng phát triển các phân ngành công nghiệp 
a). Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nội ngành 

Trong giai đoạn 2011-2020, công nghiệp của tỉnh phát triển theo xu thế chung của cả 
nước và của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn có sự khác biệt 
khá rõ và do ảnh hưởng của ngành dầu khí (và bị tác động bởi thị trường thế giới, trữ 
lượng và sản lượng khai thác dầu khí...). Trong cùng bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội 
và công nghiệp cả nước, khác biệt lớn về xu thế chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và đặt 
ra vấn đề cần đổi mới mô hình phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Hình 22. So sánh IIP của Bà Rịa - Vũng Tàu với một số tỉnh và cả nước giai đoạn 
2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp ở trên cho thấy toàn ngành, 4 ngành công nghiệp cấp 1 và 
ngành dầu khí có sự phát triển không ổn định và có chiều hướng giảm giữa hai kỳ 5 năm 
2011-2015 và 2016-2020. Trong kỳ 2016-2020 công nghiệp của tỉnh tăng trưởng âm với 
tốc độ khá lớn (giảm bình quân 4,01%/năm), dẫn đến toàn ngành tăng âm trong cả giai 
đoạn 2011-2020 (giảm bình quân 0,16 %/năm). 

Trong giai đoạn 2011-2020, chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp của tỉnh tương 
đối nhanh và theo hướng tích cực - giảm tỷ trọng những ngành dựa vào tài nguyên 
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khoáng sản (dù có hay không bao gồm ngành dầu khí) và với xu thế chung của vùng (9 
tỉnh lân cận: Gồm 8 tỉnh trong Vùng KTTĐ Phía Nam và tỉnh Bình Thuận liền kề) và cả 
nước. Cơ cấu công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh tăng khá mạnh, khác biệt rõ rệt sau 
10 năm cao hơn vùng và cả nước. 

Hình 23. So sánh IIP công nghiệp, một số ngành công nghiệp của tỉnh giai đoạn 
2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

Bảng 8. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng 
9 tỉnh lân cận và cả nước giai đoạn 2011-2020 

Nội dung 
Bao gồm dầu khí (%) Trừ dầu khí (%) 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Bà 
Rịa - 
Vũng 
Tàu 

Khai khoáng 82,05 73,57 55,42 0,69 1,19 0,96 
Chế biến, chế tạo  11,80 15,41 31,56 65,28 57,61 70,12 
SXPP điện, khí, nước và hơi nóng 5,84 10,66 12,22 32,32 39,86 27,15 
Cấp nước; q.lý, xử lý rác, nước thải  0,31 0,36 0,80 1,72 1,35 1,78 

Vùng 
9 tỉnh 
lân 
cận 

Khai khoáng 34,86 25,04 11,83 3,14 2,34 1,44 
Chế biến, chế tạo  59,36 67,77 80,20 88,26 88,30 89,65 
SXPP điện, khí, nước và hơi nóng 4,63 5,66 6,29 6,88 7,38 7,03 
Cấp nước; q.lý, xử lý rác, nước thải  1,15 1,52 1,68 1,72 1,98 1,88 

Cả 
nước 

Khai khoáng 36,48 34,55 20,17 6,80 4,08  
Chế biến, chế tạo  49,82 49,24 60,64 81,30 82,76  
SXPP điện, khí, nước và hơi nóng 11,72 14,36 17,25 10,09 11,27  
Cấp nước; q.lý, xử lý rác, nước thải  1,98 1,85 1,95 1,81 1,90  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 
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So sánh với vùng 9 tỉnh lân cận và cả nước, cơ cấu cơ cấu công nghiệp chế biến, chế 
tạo của Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn ở mức thấp hơn và dưới tiềm năng. Điều này thể hiện rõ 
khi so sánh điểm % của công nghiệp chế biến, chế tạo góp vào tăng tưởng công nghiệp 
của tỉnh, vùng 9 tỉnh lân cận (trừ dầu khí). 

Bảng 9. Tăng trưởng các ngành công nghiệp cấp 1 trừ dầu khí trên địa bàn Bà Rịa 
- Vũng Tàu và vùng 9 tỉnh lân cận giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 
Tăng trưởng BQ (%/năm) Điểm % đóng góp vào 

Tăng trưởng BQ 
2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

A Công nghiệp tỉnh BR-VT 
(trừ dầu khí) 4,47 8,64 6,54    

1 Khai khoáng trừ dầu khí 20,10 1,88 10,61 0,19 0,02 0,09 
2 Chế biến, chế tạo 1,54 12,52 6,89 0,95 7,66 4,57 

3 SXPP điện, khí đốt, nước và 
hơi nóng 9,02 2,60 5,76 3,19 0,92 1,80 

4 Cấp nước; quản lý, xử lý rác, 
nước thải 7,79 2,25 4,98 0,14 0,04 0,08 

B Công nghiệp vùng 9 tỉnh lân 
cận (trừ dầu khí) 7,46 9,07 8,26    

1 Khai khoáng trừ dầu khí -1,02 1,15 0,05 -0,03 0,04 0,00 
2 Chế biến, chế tạo 7,70 9,24 8,47 6,83 8,28 7,55 

3 SXPP điện, khí đốt, nước và 
hơi nóng 7,05 9,14 8,09 0,48 0,62 0,55 

4 Cấp nước; quản lý, xử lý rác, 
nước thải 9,86 8,27 9,06 0,18 0,16 0,16 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

Tốc độ tăng trưởng VA bình quân 5 năm của ngành công nghiệp (trừ ngành dầu khí), đặc 
biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 cao hơn giai 
đoạn 2011-2015 là do số lượng và một phần chất lượng (quy mô vốn, công suất) các dự 
án đầu tư sản xuất công nghiệp vào hoạt động lớn hơn. Giai đoạn 2011-2015, có 56 dự 
án sản xuất công nghiệp đưa vào hoạt động, trong đó, có một số dự án quy mô lớn như: 
thép Fuco, thép Posco SS.... Giai đoạn 2016-2020, có 77 dự án sản xuất công nghiệp đi 
vào hoạt động. Công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) của tỉnh đã đưa vào hoạt động 63 
dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 nhưng hầu hết có quy mô 
công suất không lớn. 

Trừ ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (thường gọi là công nghiệp 
vật liệu xây dựng), còn 23 ngành công nghiệp CBCT cấp 2 được hợp thành 5 cụm ngành 
(clusters) và 1 nhóm các ngành khác. Các cụm, nhóm ngành công nghiệp CBCT này phù 
hợp với 24 ngành công nghiệp CBCT cấp 2 và được chia thành 3 nhóm công nghiệp 
công nghệ cao, trung bình và thấp của UNIDO mà Việt Nam đã sử dụng gần đây. 
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Trừ ba ngành công nghiệp sản xuất: sản phẩm thuốc lá (không hiện diện), ô tô và xe có 
động cơ khác (ghi nhận không liên tục) và phương tiện vận tải khác (tăng trưởng âm), 
còn lại 21 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 đều tăng trưởng dương trong giai 
đoạn 2011-2020. Điểm sáng của công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh trong giai đoạn 
2011-2020 là công nghiệp luyện kim tăng trưởng khá đến cao và góp phần lớn cho tăng 
trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo mỗi kỳ kế hoạch 5 năm. 

Bảng 10. Tăng trưởng VA của các cụm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên 
địa bàn bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 
Tăng trưởng BQ (%/năm) Điểm % đóng góp vào 

Tăng trưởng BQ 
2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2015 

2016-
2020 

 Công nghiệp chế biến, chế 
tạo 1,54 12,52 6,89    

1 Chế biến nông, lâm nghiệp và 
thủy sản -3,16 14,73 5,40 -0,63 2,65 1,10 

2 Công nghiệp dệt may, da giày 5,99 12,98 9,43 0,40 0,98 0,64 

3 Công nghiệp hóa chất 3,83 10,21 6,97 0,53 1,44 0,93 

4 Công nghiệp VLXD -8,61 10,05 0,29 -0,78 0,63 0,02 

5 Công nghiệp luyện kim 5,78 19,59 12,48 1,79 7,84 4,62 

6 Công nghiệp cơ khí 0,13 -10,81 -5,50 0,02 -1,21 -0,60 

7 Nhóm ngành chế biến, chế tạo 
khác 34,29 13,44 23,43 0,21 0,18 0,17 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác - có tỷ trọng cao nhất (năm 2011, với 86,7% 
VA giá 2010) trong cụm ngành công nghiệp cơ khí và có liên quan đến ngành dầu khí - 
suy giảm ngày một sâu sau mỗi kỳ kế hoạch 5 năm 2011-2015 và 2016-2020, tương ứng 
-4,17 và -29,04 %/năm. Cho nên, cụm ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn Tỉnh tăng 
trưởng âm khá sâu (-5,50 %/năm), làm giảm 0,60 điểm % tốc độ tăng trưởng VA bình 
quân 10 năm của công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh. Điều đó làm ảnh hưởng tới xu 
hướng chuyển dịch cơ cấu giữa 3 nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, 
trung bình và thấp. 

Nhóm các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao (CBCT CNC) bao gồm 
cụm ngành công nghiệp cơ khí và ngành “công nghiệp chế biến, chế tạo khác”. Nhóm 
các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ trung bình (CBCT CNTB) bao gồm 
2 cụm ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim (bao gồm cả cán và gia công 
sau cán) và ngành “công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác” (ngành 
công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hay công nghiệp VLXD). Nhóm các ngành công 
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nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ thấp (CBCT CNT) bao gồm 2 cụm ngành công nghiệp 
chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp dệt may - da giày và ngành công 
nghiệp “in, sao chép bản ghi các loại”. 

Hình 24. Chuyển dịch cơ cấu của 3 nhóm ngành công nghiệp công nghệ Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

Trong giai đoạn 2011-2020, nhóm các ngành công nghiệp CBCT CNTB có điểm % cơ 
cấu (theo VA giá hiện hành) hàng năm gia tăng mạnh. Nhóm các ngành công nghiệp 
CBCT CNT tương đối ổn định. 

b). Thực trạng hoạt động của các phân ngành  

(1). Công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí 

Công nghiệp khai thác dầu khí không những có vị trí quan trọng trong cơ cấu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh mà còn đóng góp quan trọng cho công nghiệp dầu khí 
quốc gia. Trong những năm gần đây, mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp ngành 
khai thác không tăng nhưng ngành công nghiệp khai thác vẫn chiếm tỷ trọng 
55,5%, cao nhất trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Mặt khác, công nghiệp 
khai thác dầu khí là tiền đề để thúc đẩy các ngành công nghiệp khác ở địa phương 
phát triển như công nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất… 

Bảng 11. Sản lượng khai thác dầu khí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước giai 
đoạn 2011-2020 

TT Nội dung Đơn vị 2010 2015 2020 
Tăng trưởng BQ (%/năm) 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

1 Dầu thô khai thác Ngh. tấn 15.008 18.580 9.653 4,36 -12,28 -4,32 
  Trên địa bàn tỉnh Ngh. tấn 8.473 7.728 4.421 -1,82 -10,57 -6,30 
2 Khí tự nhiên Tr. m3 9.402 10.660 7.662 2,54 -6,39 -2,03 

28,167 25,354 25,959 26,298 28,462 28,246 28,286 28,137 26,018 26,523 29,904
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  Trên địa bàn tỉnh Tr. m3 7.176 8.549 5.768 3,56 -7,57 -2,16 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Về cơ bản ngành dầu khí hiện nay đã trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, 
đồng bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò và khai thác, công nghiệp khí, công nghiệp điện, 
chế biến, phân phối sản phẩm và dịch vụ dầu khí. 

(2). Công nghiệp chế biến, chế tạo  

(i). Công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản: Công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản có vị trí, vai trò khá lớn, luôn đứng thứ 2 sau cụm 
ngành công nghiệp luyện kim trong số 07 cụm, nhóm, ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo của tỉnh. Năm 2020, cụm ngành công nghiệp chế biến 
nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,41% GRDP (giá so sánh năm 2010, 
không gồm dầu khí). Nhìn chung, cụm ngành chế biến nông, lâm nghiệp và 
thủy sản trên địa bàn tỉnh khá phát triển trong giai đoạn 2011-2020, nhất là 
giai đoạn 2016-2020.  

Hình 25. IIP các ngành công nghiệp cấp 2 của cụm ngành chế biến nông, lâm nghiệp 
và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn  2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Quá trình cổ phần hóa mạnh mẽ trong giai đoạn 2005-2015 trước đây nên đến nay 
cụm ngành chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản không còn thành phần kinh tế 
nhà nước. Thành phần kinh tế có vốn FDI tăng khá với nhiều cơ sở sản xuất quy 
mô từ nhỏ đến lớn, điển hình như công ty TNHH Bia Heineken Việt Nam - Vũng 
Tàu (liên doanh), công ty TNHH Interflour Việt Nam (sản xuất sản phẩm từ bột 
mỳ)... Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2020, cụm ngành chế biến nông, lâm 
nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển tốt hơn so với trong giai đoạn 2011-
2015, không chỉ về tốc độ tăng trưởng bình quân mà còn là số điểm % đóng góp 
cho tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo. 

(ii). Công nghiệp dệt may, da giày: Trong giai đoạn 2011-2020, cụm ngành 
dệt may, da giày phát triển khá, song đóng góp trong toàn ngành công 

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

CB thực phẩm SX đồ uống CB gỗ, tre, nứa, ... SX giấy, sp từ giấy



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

67 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

nghiệp (trừ dầu khí) khá nhỏ, nhưng trong công nghiệp ngành công nghiệp 
CBCT cũng chỉ hơn ngành sản xuất VLXD cũng không nhiều. 

Trong cụm ngành dệt may, da giày từ lâu đã không còn thành phần kinh tế 
nhà nước. Số cơ sở công nghiệp thành phần kinh tế có vốn FDI trong cụm 
ngành dệt may, da giày có lẽ nhiều hơn đáng kể so với cụm ngành chế biến 
nông, lâm ngiệp và thủy sản (qua quan sát số lượng dự án đã vào hoạt 
động trong các KCN) trên địa bàn tỉnh. 

Hình 26. IIP các ngành công nghiệp cấp 2 của cụm ngành dệt may, da giày trên địa 
bàn Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

(iii). Công nghiệp hóa chất: với quá trình phát triển khá dài và ngày càng phát 
triển, nhất là khi có sự hiện diện của ngành khai thác dầu khí. Cụm ngành 
công nghiệp hóa chất đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế 
tạo trong 10 năm qua chỉ đứng sau cụm ngành chế biến nông, lâm nghiệp 
và thủy sản và công nghiệp luyện kim. Điểm cơ cấu trong VA của cụm 
ngành công nghiệp hóa chất là khá ổn định.  

Hình 27. IIP các ngành công nghiệp cấp 2 của cụm ngành hóa chất trên địa bàn Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

95,240

103,010

108,200
112,050

125,660

109,410110,900

101,340

108,480

115,790116,280

105,690

94,280
98,600

120,510
122,750

104,950

111,480
114,130

117,900
115,840

119,650

108,580
103,700

101,250
106,240105,530103,750

108,560110,260

120,160119,740120,650

90,0
95,0

100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Dệt May Da, giày

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Lọc hóa dầu, luyện cốc SX hoá chất và sản phẩm
SXSP từ cao su, nhựa



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

68 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Nhìn chung, 3 phân ngành công nghiệp cấp 2 của cụm ngành hóa chất đều 
có IIP trên 100% (so với năm trước), trừ ngành công nghiệp sản xuất sản 
phẩm từ cao su và plastic (chất dẻo hay nhựa) trong năm 2016 và ngành 
công nghiệp sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất trong năm 2015. 
Riêng công nghiệp sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (thường gọi là 
hóa dược) có quy mô khá nhỏ nên ngành thống kê chưa xây dựng IIP. 

Trong cụm ngành hóa chất có đa dạng thành phần kinh tế tham gia hoạt 
động gồm kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài. Thành 
phần kinh tế nhà nước với công trình có ý nghĩa lớn của lịch sử phát triển 
công nghiệp hóa dầu cả nước là nhà máy xử lý khí Dinh Cố (thuộc Tổng 
công ty khí Việt Nam) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Nhà máy Dinh Cố 
hoạt động năm 1998, nhận khí đồng hành từ các mỏ Bạch Hổ, Rạng Đông 
(Phương Đông), Cá Ngừ Vàng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, các mỏ dầu khí 
khác thuộc bể Cửu Long và chế biến ra các sản phẩm khí khô, LPG (khí đốt 
hóa lỏng) và condensat (xăng nhẹ). 

(iv). Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng không kim loại: giai đoạn 
2011-2020, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng không kim 
loại (hay còn gọi là sản xuất VLXD) trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Năm 
2012, ngành công nghiệp VLXD của tỉnh giảm nhẹ so với năm 2011 (IIP là 
99,6%). 

Thành phần kinh tế hoạt động trong công nghiệp sản xuất sản phẩm từ 
khoáng không kim loại trên địa bàn tỉnh hiện nay gồm có: khu vực ngoài 
nhà nước (chủ đạo về số cơ sở, đầy đủ về quy mô vốn, điển hình là Tổng 
công ty Vinaconex với trạm nghiền xi măng Cẩm Phả; Tổng công ty 
Viglacera với nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân) và khu vực có vốn FDI. 

Hình 28. IIP ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng từ khoáng không kim 
loại trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 
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Nhờ có cảng biển và trong vùng TP. Hồ Chí Minh với nhu cầu cao về VLXD, 
nên dù không có nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi xi măng, nhưng ngành 
công nghiệp xi măng trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển mạnh với các nhà máy2 
nghiền xi măng từ nguồn clinke được cung cấp bởi các tỉnh, thành phố khác. 
Ngoài nhà máy nghiền xi măng Cẩm Phả (KCN Mỹ Xuân A), còn có nhà 
máy nghiền xi măng Insee Thị Vải (công ty TNHH Siam city cement Việt 
Nam, trước đây thuộc Holcim Việt Nam) tại KCN Phú Mỹ 1. Sản lượng xi 
măng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khá cao, đạt 
11,53 %/năm, nhất là khu vực FDI với mức tăng trưởng đạt 17,50 %/năm. 

Cùng với sự phát triển nhanh của ngành xi măng, lĩnh vực công nghiệp sản 
xuất bê tông tươi và bê tông thương phẩm (cấu kiện đúc sẵn) cũng phát 
triển tốt, đáp ứng nhu cầu VLXD trên địa bàn tỉnh. Ở hầu hết các huyện, thị 
xã và thành phố, nhất là ở các KCN đều có trạm trộn bê tông tươi với đủ 
quy mô lớn, nhỏ. 

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây, lợp, ốp, lát từ sét gạch ngói, cao lanh... 
trên địa bàn tỉnh phát triển khá trong 10 năm qua, nhất là giai đoạn 2016-
2020. Nhiều dự án đầu tư mới, mở rộng vào sản xuất trong giai đoạn 2016-
2020 như nhà máy gạch men Nhà Ý tại KCN Mỹ Xuân A; nhà máy sản xuất 
đá thạch anh và đá nhân tạo... Sản lượng gạch nung và VLXD bằng gốm, 
sứ (gạch men/ceramic, granit...) đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, 
lần lượt là 10,94 và 18,25 %/năm.  

Công nghiệp sản xuất gốm, sứ vệ sinh và phụ kiện, phụ liệu cho ngành gốm 
sứ trên địa bàn tỉnh đến nay đã có nhiều cơ sở. Năng lực sản xuất mới tăng 
thêm trong giai đoạn 2016-2020, nổi bật là nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân. 

Công nghiệp thủy tinh và sản xuất sản phẩm thủy tinh trên địa bàn tỉnh cũng 
phát triển nhanh trên cơ sở nguồn cát trắng chất lượng tốt của tỉnh. Trong 
giai đoạn 2016-2020, năng lực sản xuất của ngành này gia tăng mạnh với 
các dự án đầu tư mới và mở rộng vào hoạt động như nhà máy sản xuất 
kính nổi (làm pin mặt trời) của công ty TNHH công nghiệp Kính NSG Việt 
Nam; nhà máy sản xuất thủy tinh Malaysia - Việt Nam (bao bì thủy tinh). 
Sản lượng sản phẩm thủy tinh có tốc độ tăng trưởng bình quân cao, đạt 
15,76 %/năm. 

(v). Công nghiệp luyện kim: cụm ngành luyện kim phát triển mạnh nhất trong 
số các cụm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh trong giai 
đoạn 2011-2020, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,62 %/năm. Trong 
đó, chủ yếu từ hoạt động của ngành công nghiệp sản xuất (nấu luyện) kim 
loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (cán, gia công sau cán). 

Trong cụm ngành luyện kim trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước, đến 
nay vẫn còn thành phần kinh tế nhà nước, không kể 2 thành phần kinh tế 
ngoài nhà nước và vốn FDI. Bởi cụm ngành luyện kim là công nghiệp thâm 

                                            
2 Nhiều nơi thường gọi là “trạm nghiền” nhằm phân biệt với nhà máy xi măng có công đoạn quan trọng, tạo nhiều giá 
trị gia tăng cao hơn, đó là nung đá vôi xi măng thành clinke. 
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dụng vốn, vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Chỉ tính các dự án nấu luyện 
kim loại, cán thép, mạ và xi/sơn phủ màu tôn (không kể gia công cơ khí, 
sản xuất sản phẩm từ kim loại) đã và đang hoạt động trong các KCN trên 
địa bàn tỉnh có tổng vốn đăng ký của thành phần kinh tế FDI là khoảng 4,1 
tỷ USD; của thành phần kinh tế trong nước vào khoảng 26,44 ngàn tỷ đồng 
và 135,0 triệu USD (trong đó, chỉ tính ba doanh nghiệp: Thép tấm lá Phú 
Mỹ, Thép cán nguội Thống Nhất và Luyện cán thép Phú Mỹ thuộc Tổng 
công ty Thép Việt Nam đã có tổng vốn đăng ký vào khoảng 3,85 ngàn tỷ 
đồng và 135,0 triệu USD). Công nghiệp luyện gang thép, cán và gia công 
sau cán thép là ngành chủ lực của cụm ngành luyện kim. 

Hình 29. IIP cụm ngành luyện kim trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-
2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Kết quả sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu một số sản phẩm cụm ngành 
luyện kim nổi bật nhất là sản lượng phôi thép tăng trưởng rất cao, đạt 27,23 
%/năm, tập trung ở các khu vực kinh tế FDI và ngoài nhà nước, lần lượt là 
18,90 và 8,22 điểm %. Sản lượng thép thành phẩm (thép cán, gia công sau 
cán) cũng tăng trưởng cao, đạt 20,03 %/năm. Điều này cho thấy, một số 
sản phẩm luyện kim đã đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước và hạn 
chế nhập khẩu, kích thích sản xuất trong nước. 

Bảng 12. Sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu một số sản phẩm của cụm ngành luyện 
kim trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

TT Sản phẩm Đơn vị 2015 2016 2018 2019 2020 

SX 

Sắt thép thỏi (phôi)* 1.000 tấn 1.688,0 2.309,0 5.347,0 5.776,0 5.628,0 
    Nhà nước* 1.000 tấn 552,0 754,0 1.070,0 1.984,0 568,0 

    Ngoài nhà nước* 1.000 tấn 899,0 1.230,0 3.386,0 2.536,0 3.634,0 

    Khu vực FDI 1.000 tấn 237,0 325,0 891,0 1.256,0 1.426,0 

Cấu kiện kim loại (251) 1.000 tấn 1.019,7 1.076,0 1.258,4 1.497,0 1.596,9 
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TT Sản phẩm Đơn vị 2015 2016 2018 2019 2020 
Sản phẩm từ sắt thép 
(259) 1.000 tấn 5.054,4 8.712,9 11.731,2 12.725,2 12.594,9 

XK 

Sắt thép các loại Triệu USD 392,1 874,8 1.180,6 1.274,7 1.086,3 

    Khối lượng 1.000 tấn 726,1 1.602,6 1.759,9 1.810,3 1.078,7 

Sản phẩm từ sắt thép Triệu USD 74,2 92,6 195,9 475,5 455,7 

Kim loại thường khác và 
sản phẩm Triệu USD 83,4 100,5 251,4 402,0 590,7 

    Khối lượng 1.000 tấn 21,9 55,0 98,0 185,5 342,2 

NK 

Phế liệu sắt thép Triệu USD 39,5 154,2 298,3 235,1 203,2 
    Khối lượng 1.000 tấn 178,0 705,0 1.829,9 1.239,0 784,2 

Sắt thép các loại Triệu USD 770,9 1.012,9 1.454,3 1.564,8 852,1 
    Khối lượng 1.000 tấn 2.280,3 2.581,9 2.944,5 2.132,2 1.042,8 

Sản phẩm từ sắt thép Triệu USD 12,6 25,0 190,8 329,8 355,4 
Kim loại thường khác Triệu USD 889,8 1.365,1 1.648,5 1.437,6 - 
    Khối lượng 1.000 tấn 527,7 821,0 854,5 839,5 - 

SP từ kim loại thường 
khác Triệu USD 0,0 0,1 0,6 0,8 17,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(vi). Công nghiệp cơ khí: trong giai đoạn 2011-2020, sự phát triển của cụm 
ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh không giữ được đà tăng trưởng của giai đoạn 
trước đó. Cụm ngành công nghiệp cơ khí có 5/6 ngành cấp 2 thuộc nhóm 
công nghiệp công nghệ cao và được chú trọng thu hút đầu tư phát triển 
nhưng vị thế (cơ cấu) trong ngành chế biến, chế tạo đã giảm mạnh, từ 
21,26% (năm 2012) xuống còn 4,80% (năm 2020). Trong số 3/6 ngành công 
nghiệp cấp 2 thuộc cụm ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh được xây dựng IIP, 
ngành công nghiệp điện tử phát triển tốt nhất, đặc biệt là giai đoạn 2016-
2020, cho dù suy giảm nhẹ vào năm 2011. Còn các ngành sửa chữa, bảo 
dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị (SCDB, lắp đặt MMTB) phát triển khá 
ổn định. Ngược lại, IIP ngành sản xuất phương tiện vận tải khác có xu thế 
suy giảm từ năm 2016 (99,7% so với năm 2015) và giảm mạnh trong 2 năm 
2019 và 2020. 

• Công nghiệp điện tử: có tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng phát 
triển. Sản lượng tế bào quang điện tăng trưởng rất cao, đạt 33,81 %/năm 
trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, ngành này có số lượng dự án vào 
sản xuất trong kỳ 2016-2020 còn quá ít, vốn đầu tư cũng không lớn (dưới 
10 triệu USD/dự án), trừ nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, điện lạnh 
và gia dụng (công ty TNHH Pavonine Vina). Do đó, đóng góp của công 
nghiệp điện tử vào cụm ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 

• Công nghiệp sản xuất thiết bị điện: giai đoạn 2016-2020 có thêm năng 
lực sản xuất mới, như: YoungNam Vina (sản xuất, gia công máy phát 
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điện, mô-tơ) và DongJin Global (gia công, sản xuất cụm dây điện ô tô). 
Tương tự như công nghiệp điện tử, ngành sản xuất thiết bị điện có khá 
ít cơ sở công nghiệp có quy mô vốn vừa và lớn, ngay cả khu vực FDI. 

Hình 30. IIP các ngành công nghiệp cấp 2 của cụm ngành cơ khí trên địa bàn Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

• Công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị khác: trong giai đoạn 2016-
2020 có thêm năng lực sản xuất mới với 5 dự án đi vào hoạt động (xét 
theo sản phẩm chính thứ nhất và thứ 2). Nổi bật và quy mô vốn lớn nhất 
trong số đó là nhà máy công nghiệp nặng Vina - Halla (quạt hút; cần 
trục; máy đốt chất thải; máy móc, thiết bị dùng cho các nhà máy xi măng, 
năng lượng, cán thép;...). Tiếp đến là nhà máy sản xuất thiết bị nâng, 
thuỷ lực, thân xe hơi và rơ mooc (công ty TNHH Sea & Land Formosa 
Việt Nam). 

• Công nghiệp ô tô và xe có động cơ khác: Cơ sở sản xuất công nghiệp 
quy mô đáng kể là nhà máy sản xuất sơ mi rơ mooc Đức Hùng, nhưng 
hoạt động cầm chừng. Trong giai đoạn 2016-2020, có dự án lắp ráp phụ 
tùng, phụ kiện xe ô tô là công ty TNHH công nghiệp Woory Việt Nam, 
đang xây nhưng bị chậm tiến độ. Nhìn chung, ngành công nghiệp này 
trên địa bàn tỉnh hầu như chưa có hoặc chậm phát triển. 

• Công nghiệp sản xuất phương tiện vận tải khác: chủ yếu là ngành 
công nghiệp đóng tàu thuyền. Trong công nghiệp đóng tàu thuyền, công 
nghiệp chế tạo dàn khoan hoặc dàn sản xuất nổi hoặc nửa nổi nửa chìm 
phục vụ ngành dầu khí là quan trọng nhất. Công nghiệp đóng mới, sửa 
chữa tàu thuyền khá phát triển như tàu cá (chủ yếu vỏ gỗ), tàu thép các 
loại với tải trọng nhỏ. 

• Công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị: 
các cơ sở công nghiệp nặng và ngành dầu khí (đều có nhiều máy móc, 
thiết bị chuyên biệt với dây chuyền công nghệ phức tạp) đã và đang thúc 
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đẩy công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 
trên địa bàn tỉnh phát triển. 

(3). Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước: 

Tổng công suất nguồn phát điện toàn tỉnh năm 2020 đạt khoảng 5.207,5 MW, chiếm 
khoảng 8,36% tổng công suất nguồn điện quốc gia (HTĐQG năm 2020 đạt 62.248 MW). 
Hai nguồn cấp điện chủ yếu cho tỉnh BRVT hiện nay là từ trung tâm điện lực Phú Mỹ và 
nhà máy nhiệt điện Bà Rịa (với tổng công suất lắp đặt 4.594,4 MW - chiếm tỷ lệ 88,22%): 
Trung tâm Điện lực Phú Mỹ gồm có 6 nhà máy điện với 19 tổ máy, tổng công suất đặt là 
4.205,5 MW. Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa gồm có 10 tổ máy, tổng công suất đặt 388,9 
MW. Bên cạnh đó, lưới điện của tỉnh được cấp điện hỗ trợ từ nguồn điện mặt trời với 
tổng công suất 585,6 MW (trong đó, điện mặt trời nối lưới là 362 MW, điện mặt trời mái 
nhà 223,6 MW) – chiếm tỷ lệ 11,25%; và nhà máy thủy điện sông Ray công suất 2,5 MW 
phát lưới 22 kV. Ngoài ra, một số nhà máy điện vận hành độc lập không nối với hệ thống 
như: Nhà máy nhiệt điện khí đồng phát Đạm Phú Mỹ có công suất đặt 25 MW và một số 
các nhà máy phát điện Diesel tại huyện Côn Đảo. 

Giai đoạn 2011-2020, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện hầu như không có 
sự tăng trưởng, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu cung cấp 
điện giảm, làm giảm tốc độ tăng trưởng VA của ngành này. Trong cả giai đoạn 2011-
2020, VA công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm bình quân 1,09%/năm.  

Mặc dù vậy, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp sản xuất, phân phối điện trong tổng VA 
công nghiệp vẫn tăng từ 8,8% năm 2010 lên 10,7% năm 2015 và đạt 12,2% năm 2020. 

(4). Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: 

Mặc dù các hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải chiếm tỷ trọng 
VA thấp (khoảng 1,8%) trong các ngành công nghiệp, song ngành này vẫn đóng vai trò 
quan trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ở mức cao, 
đạt bình quân 9,14%/năm giai đoạn 2011-2020. 

Hoạt động cung cấp nước đã cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và 
sản xuất của người dân. Năm 2020, có 100% dân số thành thị được sử dụng nước sạch, 
100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó tỷ lệ dân nông thôn 
sử dụng nước máy từ các hệ thống nước tập trung là 80%). 

Khối lượng chất thải được thu gom, xử lý ngày càng tăng. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị tại TP. Vũng Tàu khá cao đạt đến 95%, khu vực ngoại thị của thành phố 
này chỉ đạt 75%. Trong khi đó tại khu vực đô thị của TP. Bà Rịa mới đạt 67%, TX. Phú 
Mỹ đã đạt 90%. Tại khu vực nông thôn của huyện Đất Đỏ lại có tỷ lệ thu gom khá cao lên 
đến 75%, đã vượt tỷ lệ thu gom của khu vực nội thị của huyện này. Trong các huyện thì 
huyện Xuyên Mộc đang có tỷ lệ thu gom chất thải rắn toàn khu vực đạt tỷ lệ thấp chỉ 35%. 

c). Tổ chức không gian phát triển công nghiệp 

Phân bố không gian phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở khu vực 
phía Tây của tỉnh, dọc QL51 và tuyến sông Thị Vải thuộc địa phận TP. Vũng Tàu và phần 
lớn TX. Phú Mỹ. Sự phát triển các khu công nghiệp tại khu vực này, nhận được sự hỗ trợ 
từ phát triển hệ thống cảng biển Thị Vải – Cái Mép, là cụm cảng duy nhất Việt Nam có 
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thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng trên 200.000 DWT3.  

Tại khu vực tập trung 12/15 khu công nghiệp của tỉnh với tổng diện tích đất khoảng 6.400 
ha4. Quy hoạch không gian phát triển công nghiệp và cảng biển đã phát huy khá tốt lợi 
thế hệ thống cảng nước sâu, sự thuận lợi về kết nối giao thông liên vùng, tạo chuỗi liên 
kết phát triển công nghiệp và dịch vụ với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình 
Dương... Bố trí không gian phát triển công nghiệp tập trung theo các khu, cụm công 
nghiệp như sau: 

(1). Bố trí không gian các khu công nghiệp 

Trên địa bàn tỉnh có 16 khu công nghiệp (KCN) được đưa vào quy hoạch các khu công 
nghiệp đến năm 2020 với tổng diện tích 9.052,66 ha, trong đó có 14 khu công nghiệp đã 
được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; còn KCN dầu khí Long Sơn là chưa lập quy 
hoạch, KCN Vạn Thương (Long Hương cũ) đã lập quy hoạch phân khu nhưng chưa đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, KCN - đô thị - dịch vụ HD mới bổ sung và chưa thành lập. 
Có 13 KCN đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và thu hút các dự án sản xuất và 
dịch vụ, trong đó 06 KCN đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 7 KCN tiếp tục triển 
khai; 05 KCN đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và 8 KCN tiếp tục triển khai.  

Diện tích đất đã cho thuê để đầu tư các dự án sản xuất và dịch vụ của 13 KCN đến cuối 
năm 2021 là 3.235,20 ha/5.111,49 đất công nghiệp - dịch vụ, đạt tỷ lệ lấp đầy 63,29%. 
Trong đó, có 4 KCN là Phú Mỹ 1, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2 và Đá Bạc có tỷ lệ lấp đầy 
100,0% diện tích quy hoạch đất công nghiệp - dịch vụ. 

Bảng 13. Hiện trạng phát triển các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2021) 

TT Tên KCN Địa điểm Tổng diện 
tích (ha) 

DT đất CN 
-DV (ha) 

DT đã cho 
thuê (ha) 

Tỷ lệ lấp 
đầy (%) 

 Tổng cộng  9.052,66 5.111,49 3.235,20 63,29 
1 Đông Xuyên Vũng Tàu 167,73 130,89 125,88 96,17 

2 Phú Mỹ 1 Phú Mỹ 951,25 764,65 763,67 100,00 

3 Phú Mỹ 2 và MR Phú Mỹ 1.021,47 627,32 366,76 58,46 

4 Phú Mỹ 3 Phú Mỹ 802,52 512,63 186,42 36,37 

5 Mỹ Xuân A Phú Mỹ 302,40 231,53 231,53 100,00 

6 Mỹ Xuân A2 Phú Mỹ 422,22 284,60 284,60 100,00 

7 Mỹ Xuân B1-Conac và MR Phú Mỹ 321,92 245,71 155,90 63,45 

8 Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng Phú Mỹ 200,00 139,75 111,80 80,00 

9 Mỹ Xuân B1 - Đại Dương Phú Mỹ 145,70 92,40 9,51 10,29 

                                            
3 Tháng 10/2020, cảng đã đón tàu Margrethe Maersk (trọng tải trên 214.000 tấn, sức chở hơn 18.300 TEU, dài gần 
400 m, rộng 59 m), trở thành cảng đầu tiên của Việt Nam và là cảng thứ 19 của thế giới đón được tàu mẹ siêu lớn với 
trọng tải trên 200.000 ngàn tấn. 
4 Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007, đã quy hoạch tập trung phát triển 
toàn bộ các khu công nghiệp trên tuyến hành lang dọc phía Tây Quốc lộ 51. Trong giai đoạn 2009-2020, tỉnh đã đề 
nghị và Thủ tướng đã chấp thuận bổ sung thêm 04 KCN ở TX Phú Mỹ (khu công nghiệp - đô thị HD, xã Hắc Dịch) và 
2 huyện Châu Đức và Đất Đỏ (nằm ngoài quy hoạch): Khu Công nghiệp - đô thị - Dịch vụ Sonadzi tại xã Suối Nghệ và 
Nghĩa Thành huyện Châu Đức; KCN Đá bạc tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức; KCN Đất Đỏ I tại huyện Đất Đỏ. 
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TT Tên KCN Địa điểm Tổng diện 
tích (ha) 

DT đất CN 
-DV (ha) 

DT đã cho 
thuê (ha) 

Tỷ lệ lấp 
đầy (%) 

10 Cái Mép Phú Mỹ 670,09 449,00 326,86 72,80 

11 KCN-ĐT-DV Châu Đức 
(Sonadzi) 

Châu Đức, 
Phú Mỹ 1.556,14 1.108,90 377,67 34,06 

12 Đá Bạc Châu Đức 295,00 193,54 193,54 100,00 

13 Đất Đỏ 1 Đất Đỏ 496,22 330,57 100,08 30,27 

14 Long Sơn Vũng Tàu 850,00 - - - 

15 Vạn Thương (Long Hương cũ) Châu Đức 400,00 - - - 

16 KCN-ĐT HD Phú Mỹ 450,00 - - - 

Nguồn: Các văn bản số 16191/UBND-VP ngày 20/10/2021 và số 180/BC-UBND ngày 02/7/2021. 

Riêng KCN Mỹ Xuân B1 - Conac mở rộng với diện tích 110 ha (cùng chủ đầu tư hạ tầng) 
không thành lập mới như KCN độc lập. Khu công nghiệp - đô thị HD (xã Hắc Dịch) với 
diện tích 450 ha. Theo quy định tại khoản 3, điều 2, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 
22/5/2018, diện tích KCN trong khu công nghiệp - đô thị HD sẽ không ít hơn 337,50 ha. 
Cả 2 KCN này đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam5. 

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đến nay các khu công nghiệp của tỉnh có 481 
dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó: có 231 dự án trong nước; 250 dự án nước ngoài. 
Tổng diện tích đất cho thuê là 3.114 ha, đạt tỉ lệ lấp đầy là 53,17% trên tổng số khu công 
nghiệp và 63,21% trên số khu công nghiệp đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng (13 khu công 
nghiệp). Năm 2020, các dự án trong KCN trên địa bàn tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công 
nghiệp 354.081 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.560 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 
đạt 5.259 triệu USD; nộp ngân sách đạt 670 triệu USD; thu hút thêm 3.400 lao động, tạo 
việc làm trực tiếp cho trên 64.418 lao động. 

(2). Bố trí không gian các cụm công nghiệp 

Trên địa bàn tỉnh có 14 cụm công nghiệp6 (CCN) và thực tế bổ sung thêm 3 CCN7 (Chế 
biến hải sản Lộc An, Chế biến hải sản Bình Châu và Chế biến thực phẩm Long Phước). 
Đối với hai CCN Chế biến hải sản Lộc An và Chế biến hải sản Bình Châu được tỉnh thành 
lập nhằm di dời các cơ sở chế chiến thủy sản nằm phân tán tại các huyện, thành phố 
giáp biển, CCN Chế biến thực phẩm Long Phước được tỉnh thành lập nhằm di dời các 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP. Bà Rịa. 

(i). Trong số các CCN trên địa bàn tỉnh, có 08 CCN (gồm Ngãi Giao, Hắc Dịch 
1, Hắc Dịch 2, Boomin Vina, Tóc Tiên, Hồng Lam) do doanh nghiệp ngoài 
nhà nước làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng; có 06 CCN (gồm Chế 
biến hải sản Bình Châu, Chế biến hải sản Lộc An, Chế biến thực phẩm 
Long Phước, Long Hương 2, Phước Thắng, Bến Đầm) do Nhà nước đầu 

                                            
5 Công văn số 426/TTg-CN ngày 13/4/2020 về việc Đề án điều chỉnh, bố sung quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 
6 Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2030. 
7 Theo Quỵết định số 3836/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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tư; 01 CCN (Hòa Long) có một phần (15,9 ha) được UBND tỉnh giao cho 
TP. Bà Rịa đầu tư, để phục vụ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, 
một phần (29,1 ha) được giao cho DN đầu tư và kinh doanh hạ tầng; còn 
02 CCN (gồm Tân Phước và Phước Tân) là chưa có chủ đầu tư. 

Hiện nay, có 12 CCN đã và đang đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong 
đó, 6 CCN đã hoàn thành đầu tư hoàn chỉnh và 6 CCN đang đầu tư. Tuy 
nhiên, hiện có một số CCN chưa kết nối được với hạ tầng thoát nước  thải 
chung của khu vực, do hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp 
chưa được đầu tư đồng bộ (nước thải của CCN đã xử lý đủ tiêu chuẩn  xả 
thải vào nguồn tiếp nhận). 

(ii). Tình hình thu hút đầu tư: hiện có 6 CCN đã thu hút được 31 dự án đầu tư 
thứ cấp (sản xuất công nghiệp), trong đó có 20 dự án sản xuất công nghiệp 
đã đi vào hoạt động, 11 dự án đang xây dựng và thực hiện thủ tục đầu tư, 
với tổng vốn đầu tư khoảng 4.895 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 8.700 
lao động. Tỷ lệ lấp đầy chung của 6 CCN đang hoạt động đạt 64,22%. 

Bảng 14. Hiện trạng phát triển các cụm công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu (năm 2021) 

TT Tên CCN Địa điểm Diện tích (ha) Hạ tầng kỹ thuật Thu hút đầu tư 

 Tổng cộng  552,73    
1 Phước Thắng TP. Vũng Tàu 34,99 Đang XD   

2 Hồng Lam TP. Bà Rịa 30,00 Đang XD   

3 Hòa Long TP. Bà Rịa 50,00 Đã XD cho 
 9,9 ha 

750 m3/ 
ngày-đêm  

4 Long Hương 2 TP. Bà Rịa 20,00 Chưa   

5 Long Phước TP. Bà Rịa 10,80 Đã XD 380 m3/ 
ngày-đêm  

6 Hắc Dịch 1 TX. Phú Mỹ 30,00 Đã XD 1.500 m3/ 
ngày-đêm 

07 DA đang HĐ, 
02 DA đang XD 

7 Hắc Dịch 2 TX. Phú Mỹ 43,66 Chưa   

8 Boomin Vina TX. Phú Mỹ 50,00 Đã XD cho 
 13 ha 

1.000 m3/ 
ngày-đêm 01 DA đang HĐ 

9 Tóc Tiên TX. Phú Mỹ 35,00 Đang XD Chưa có 03 DA đang HĐ 

10 Tân Phước TX. Phú Mỹ 21,00 Chưa   

11 Ngãi Giao H. Châu Đức 30,00 Đã XD 4.000 m3/ 
ngày-đêm 01 DA đang HĐ 

12 An Ngãi8 H. Long Điền 37,34 Đã XD 200 m3/ 
ngày-đêm 

01 DA đang HĐ, 
01 DA đang XD 

13 Tam Phước H. Long Điền 30,00 Chưa   

14 Lộc An H. Đất Đỏ 38,00 Đã XD 6.000 m3/ 
ngày-đêm 

07 DA đang HĐ, 
8 DA đang XD 

15 Bình Châu H. Xuyên Mộc 22,50 Đã XD 1.300 m3/  

                                            
8 Đã được điều chỉnh theo Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. 
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TT Tên CCN Địa điểm Diện tích (ha) Hạ tầng kỹ thuật Thu hút đầu tư 
ngày-đêm 

16 Phước Tân H. Xuyên Mộc 50,00 Chưa   

17 Bến Đầm H. Côn Đảo 19,44 Xong gđ 1   

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể xác định như sau: 

(i) vùng lãnh thổ phía Tây (gồm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ), tập trung mật 
độ cao tại hành lang kinh tế phía Tây (dọc QL51 và sông Thị Vải - Cái Mép), trên cơ sở 
khai thác lợi thế tự nhiên, hạ tầng kết nối thuận lợi;  

(ii) vùng lãnh thổ trung tâm (gồm các huyện Châu Đức, Đất Đỏ và Long Điền);  

(iii) vùng lãnh thổ phía Đông (huyện Xuyên Mộc) là thấp hơn rất nhiều. Trong hành lang 
kinh tế phía Nam (dọc tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình 
Châu), công nghiệp phát triển khá tập trung nhưng mật độ thấp hơn rất nhiều so với trong 
hành lang kinh tế phía Tây; (iv) vùng huyện đảo Côn Đảo, không gian phát triển kinh tế - 
xã hội và công nghiệp rất hạn chế. 

Bảng 15. Phát triển doanh nghiệp theo vùng lãnh thổ BRVT giai đoạn 2015-2019 
Đơn vị: % 

TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 
A Vốn SXKD của doanh nghiệp 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Công nghiệp  79,48 77,98 78,38 77,39 74,82 
1 Vùng lãnh thổ phía Tây  96,34 95,36 95,09 94,60 93,60 
2 Vùng lãnh thổ trung tâm  1,99 2,51 2,80 3,25 3,97 
3 Vùng lãnh thổ phía Đông  1,55 1,92 1,91 1,97 2,20 
4 Vùng huyện đảo Côn Đảo  0,18 0,21 0,20 0,12 0,23 
B Số doanh nghiệp 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Công nghiệp  18,63 17,74 17,87 18,45 17,75 
1 Vùng lãnh thổ phía Tây  89,02 83,92 84,91 84,50 84,50 
2 Vùng lãnh thổ trung tâm  6,40 11,22 10,20 10,97 10,82 
3 Vùng lãnh thổ phía Đông  4,32 3,89 3,92 3,61 3,77 
4 Vùng huyện đảo Côn Đảo  0,27 0,96 0,98 0,92 0,90 
C Số lao động trong doanh nghiệp 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Công nghiệp  51,77 55,06 55,32 54,86 55,15 
1 Vùng lãnh thổ phía Tây  88,21 86,82 86,22 85,55 86,14 
2 Vùng lãnh thổ trung tâm  8,05 9,04 9,33 10,16 10,43 
3 Vùng lãnh thổ phía Đông  3,23 3,49 3,83 3,68 2,94 
4 Vùng huyện đảo Côn Đảo  0,50 0,65 0,63 0,61 0,49 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê BRVT. 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

78 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1.2.3. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua có sự gắn kết với phát 
triển công nghiệp của vùng Đông Nam bộ, đã có những đóng góp quan 
trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và của vùng cũng như cả 
nước nói chung. Trong giai đoạn 2011-2020, giá trị tăng thêm công nghiệp 
của tỉnh luôn duy trì trong trong nhóm 09 địa phương dẫn đầu cả nước. 

(ii). Các chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp (trừ dầu khí) đạt mức khá và duy trì 
sự ổn định, kể cả khi diễn ra dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển 
kinh tế - xã hội cả nước. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ 
trọng công nghiệp khai thác. Đến năm 2020, công nghiệp chế biến, chế tạo 
chiếm tới 70,8% tổng giá trị tăng thêm công nghiệp của tỉnh (trừ dầu khí). 

(iii). Thu hút được một số dự án quy mô lớn (như nhà máy sản xuất nhựa 
Polypropylene Phú Mỹ; nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chưa 
khí dầu mỏ hóa lỏng LNG; nhà máy sản xuất tôn mạ kẽm, tôn mạ màu và 
ống théo màu; dự án đầu tư xây dựng nhà máy kính nổi siêu trắng; nhà máy 
điện mặt trời KCN Châu Đức…), sản xuất các sản phẩm làm nguồn nguyên 
liệu, nhiên liệu cho các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo tác động 
lan thỏa, thủ hút, thúc đẩy các dự án sản xuất sản phẩm thuộc ngành công 
nghiệp hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các dự án chế biến nông 
sản như cà phê, thức ăn chăn nuôi, phân bón... cũng đã tạo hiệu ứng tốt 
cho sản xuất nông nghiệp nhờ vào việc thu mua nguyên liệu cho người 
nông dân nâng cao năng suất. 

(iv). Thu hút được các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động sản xuất của 
ngành công nghiệp. Đặc biệt, tỉnh đã thành công trong việc thu hút được 
một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành công nghiệp. 
Thành phần kinh tế này đã tăng trưởng nhanh và cùng với thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh phát triển khá, giữ vai trò là động lực giúp cho ngành 
công nghiệp toàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. 

(v). Nhờ liên tục tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và thu hút đầu tư nước 
ngoài, nên trình độ công nghệ của công nghiệp tỉnh đã được nâng lên. Sản 
phẩm công nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu khá đa dạng, chất lượng ngày 
càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. 

(vi). Tổ chức không gian phát triển công nghiệp của tỉnh tương đối phù hợp với 
đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường của địa phương. Các KCN  
và các CCN đã, đang xây dựng hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện kết 
cấu hạ tầng với tỷ lệ tổng vốn đầu tư thực hiện so với tổng vốn đầu tư đăng 
ký và điều chỉnh tương đối cao (lần lượt đạt 82,72% và 80,66%) góp phần 
thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỷ 
lệ lấp đầy chung của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đạt khá (lần 
lượt đạt 63,29% và 64,22%), tương đương mức bình quân chung cả nước. 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

79 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

b). Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những khó khăn, hạn chế 

(i). Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút được nhiều dự 
án trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp, tuy nhiên số lượng 
dự án của ngành công nghiệp hỗ trợ hoặc doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao còn hạn chế. 

(ii). Còn ít sản phẩm của ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, do việc chế 
biến sâu chưa phát triển mạnh. Mối liên kết, tác động qua lại giữa khu - cụm 
công nghiệp, giữa các ngành công nghiệp với ngành thương mại - dịch vụ 
của tỉnh còn hạn chế, chưa thực sự hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển. 

(iii). Phân bố các cơ sở và hoạt động công nghiệp theo không gian phát triển 
hiện hữu nhìn chung là phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường 
và đang khai thác khá hiệu quả lợi thế địa kinh tế của mỗi tiểu vùng, của 
tỉnh. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng, lợi thế của mỗi khu vực nhỏ tại từng tiểu 
vùng còn chưa đưa vào hoặc hạn chế sử dụng để phát triển công nghiệp 
(dù đảm bảo đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững). 
Ở khía cạnh khác, phát triển công nghiệp hiện hữu tác động thúc đẩy quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa khu vực nông nghiệp và 
nông thôn trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. 

(iv). Ngành công nghiệp (không bao gồm ngành dầu khí), nói chung và công 
nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng, trên địa bàn tỉnh trong thời qua, chủ yếu 
tập trung phát triển công nghiệp nặng mà chưa chú trọng phát triển một số 
ngành, lĩnh vực công nghiệp khác, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, 
ảnh hưởng đến sự hình thành các chuỗi giá trị, cũng như liên kết ngành, 
lĩnh vực công nghiệp của tỉnh với công nghiệp của vùng và cả nước. Ngoài 
ra, hiệu ứng tác động tích cực, lan tỏa từ ngành dầu khí và các ngành, lĩnh 
vực công nghiệp nặng tuy đã có nhưng chưa phát huy hết tiềm năng. 

(v). Trong hầu hết các cụm ngành, nhóm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
trên địa bàn tỉnh hiện đang thiếu vắng các cơ sở công nghiệp hay các nhà 
đầu tư chiến lược có tiềm lực lớn mạnh cùng khả năng kết nối, dẫn dắt các 
chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất. 

(2). Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế 

(i). Trong giai đoạn vừa qua tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều 
khó khăn, suy thoái kinh tế, thị trường nguyên liệu tăng cao đã ảnh hưởng 
mạnh đến tình hình thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. 

(ii). Chưa huy động được tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển công 
nghiệp. Mặc dù đã thu hút được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài nhưng 
chưa thu hút được dự án chiến lược có tính lan tỏa. Đầu tư nước ngoài 
chiếm tỷ trọng rất cao trong công nghiệp của tỉnh, nhưng chủ yếu là các dự 
án đầu tư vào sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng thấp. 

(iii). Chưa hình thành Khu công nghiệp chuyên sâu; các ngành công nghiệp hỗ 
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trợ chưa được đầu tư xứng với tiếm năng và sự phát triển các ngành công 
nghiệp chủ lực, dẫn đến công nghiệp của tỉnh tăng trưởng chất lượng chưa 
cao, thiếu ổn định. 

(iv). Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư chưa đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn để 
thu hút các nhà đầu tư lớn. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh 
vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn nhiều khó khăn.   

(v). Năng lực của đa số chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp còn hạn chế, 
qui mô cụm công nghiệp nhỏ, nên không thể có đội ngũ nhân viên triển khai 
công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư hiệu quả, từ đó làm ảnh hưởng đến việc 
thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp và ảnh hưởng đến việc phát triển cụm 
công nghiệp của tỉnh 

(vi). Công tác đầu tư nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới, trong 
khi thị trường thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là biến động của giá dầu 
thế giới trong những năm 2015, 2016, 2017 đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
đổi mới công nghệ chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. 
Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn dẫn 
đến tình trạng bị động, lúng túng khi thị trường biến động hoặc có các yếu 
tố bất lợi tác động, nhất là đối với công nghiệp địa phương. Nguồn lực thực 
hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hạn chế, hồ sơ thủ tục 
yêu cầu cao, mức hỗ trợ thấp nên đã hạn chế hiệu quả. 

1.2.4. Thực trạng phát triển ngành xây dựng 
Các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tạo giá trị tăng thêm của ngành xây dựng chủ 
yếu từ quản lý và thực hiện xây dựng các công trình nhà (các loại), công trình kỹ thuật 
dân dụng và hoạt động xây dựng chuyên dụng. Ngành xây dựng có tốc độ tăng trưởng 
giá trị tăng thêm bình quân đạt 3,58%/năm giai đoạn 2011-2020 (giai đoạn 2011-2015 
tăng bình quân 4,1%/năm; giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân đạt 3,1%/năm). Năm 
2020, ngành xây dựng đóng góp khoảng 2,6% trong tổng giá trị tăng thêm của ngành 
công nghiệp và xây dựng; và 1,8% trong tổng giá trị tăng thêm nền kinh tế của tỉnh.  

Các hoạt động quản lý đầu tư và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn được đảm 
bảo, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong năm qua tiếp tục được quan tâm đầu 
tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo tiêu chí của từng đô thị.... Công tác 
vệ sinh môi trường, cấp nước, thoát nước, hệ thống giao thông nội thị... được đầu tư cơ 
bản theo đúng quy hoạch, kế hoạch, phát huy hiệu quả góp phần đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tốt hơn cho cư dân tại các đô thị. 

Thực hiện đúng quy định và các chế độ, chính sách chuyên ngành; hướng dẫn đầy đủ 
các chính sách, chế độ có liên quan đến kinh tế xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt 
động xây dựng, từng bước nâng cao năng lực các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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1.3. Thực trạng phát triển các ngành dịch vụ 
1.3.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
a). Tăng trưởng và đóng góp của ngành dịch vụ vào kinh tế của tỉnh 

Tốc độ tăng trưởng (VA) bình quân các ngành dịch vụ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2011-2020 đạt 4,6%/năm, thấp hơn mức bình quân của cả nước (6,44%/năm) và 
vùng Đông Nam Bộ (7,4%/năm).  

Hình 31. Tốc độ tăng trưởng VA dịch vụ Bà Rịa - Vũng Tàu so với cả nước và vùng 
Đông Nam Bộ 

 
 

• Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng VA bình quân các ngành dịch vụ của 
tỉnh đạt 6,1%/năm (cả nước đạt 6,68%/năm, vùng Đông Nam Bộ đạt 
8,2%/năm). 

• Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng VA bình quân các ngành dịch vụ của 
tỉnh đạt 3,0%/năm (cả nước đạt 6,20%/năm, vùng Đông Nam Bộ đạt 
6,6%/năm).  

• Giá trị tăng thêm (VA) của các ngành dịch vụ năm 2010 (giá hiện hành) 
đạt 20.258 tỷ đồng, năm 2015 đạt 37.133 tỷ đồng (gấp 1,8 lần năm 2010) 
và năm 2020 đạt 49.945 tỷ đồng (gấp 1,34 lần năm 2015 và 2,5 lần năm 
2010). Đóng góp của khu vực dịch vụ vào GRDP của tỉnh giai đoạn 
2011- 2020 có sự cải thiện nhưng chưa nhiều, tăng từ 9,65% năm 2010 
lên 12,69% năm 2015 và 15,9% vào năm 2020. Nếu không tính dầu thô 
và khí thì tỷ trọng đóng góp của VA ngành dịch vụ trong GRDP của tỉnh 
gần không có sự thay đổi trong cả giai đoạn, lần lượt là 29,73%, 29,02% 
và 29,7%. 
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Bảng 16. VA và tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ giai đoạn 2011-2020 
Đơn vị: Tỷ đồng, giá so sánh năm 2010 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị tăng thêm Tăng trưởng BQ (%/năm) 

2010 2015 2020 2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 

 Tổng VA dịch vụ  20.258 27.270 31.684 6,1 3,0 4,6 

1 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy 1.986 2.595 3.659 5,5 7,1 6,3 

2 Vận tải kho bãi 5.506 7.514 6.416 6,4 (3,1) 1,7 

3 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2.129 2.940 2.833 6,7 (0,7) 3,0 

4 Thông tin và truyền thông 840 1.342 2.041 9,8 8,8 9,3 

5 Hoạt động tài chính, ngân hàng và 
bảo hiểm 1.144 1.628 2.383 7,3 7,9 7,6 

6 Hoạt động kinh doanh bất động 
sản 2.208 2.465 2.766 2,2 2,3 2,3 

7 Hoạt động chuyên môn, khoa học 
và công nghệ 2.040 2.715 3.836 5,9 7,2 6,5 

8 Hoạt động hành chính và dịch vụ 
hỗ trợ 1.342 1.940 2.524 7,7 5,4 6,5 

9 Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-
XH, QLNN, ANQP 806 1.064 1.373 5,7 5,2 5,5 

10 Giáo dục và đào tạo 892 1.214 1.659 6,4 6,4 6,4 

11 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 284 351 508 4,3 7,7 6,0 

12 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 645 945 1.169 7,9 4,4 6,1 

13 Hoạt động dịch vụ khác 358 457 382 5,0 (3,5) 0,8 

14 Hoạt động làm thuê các công việc 
trong các hộ gia đình 79 101 137 5,0 6,2 5,6 

b). Chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ 

Trong số 14 nhóm ngành dịch vụ cấp 1 trên địa bàn, có 5 nhóm ngành gồm: dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ; nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; nhóm ngành dịch vụ vận tải, logistics; 
hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ là 
các nhóm ngành có mức đóng góp cao nhất (chiếm khoảng trên 60%) trong tổng giá trị 
tăng thêm của các ngành dịch vụ. Nhìn chung, cơ cấu nội ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh 
không có sự chuyển biến nhiều trong giai đoạn 2011-2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, do 
ảnh hưởng bởi tình hình dịch bênh Covid-19 kéo dài, một số ngành dịch vụ bị tác động 
mạnh nên giảm tỷ trọng trong tổng VA ngành dịch vụ trên địa bàn. Cụ thể: 

• Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong tổng 
giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng từ 9,8% năm 2010 lên 
11,8% năm 2015 và đạt 13,7% năm 2020.  

• Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành vận tải, logistics trong tổng giá trị 
tăng thêm của các ngành dịch vụ có đóng góp cao nhất trong tổng VA 
dịch vụ nhưng có xu hướng giảm từ 27,2% năm 2010 xuống 25,2% năm 
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2015 và còn 18,5% năm 2020. 

• Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 
tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng từ 10,5% năm 2010 
lên 11,5% năm 2015 và giảm nhẹ còn 9,4% năm 2020.  

• Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành hoạt động kinh doanh bất động sản 
trong tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ giảm từ 10,9% năm 
2010 xuống 8,6% năm 2015 và giảm nhẹ còn 8,5% năm 2020.  

• Tỷ trọng đóng góp của nhóm ngành hoạt động chuyên môn khoa học và 
công nghệ trong tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng nhẹ 
từ 10,1% năm 2010 lên 10,4% năm 2015 và đạt còn 11,9% năm 2020.  

Bảng 17. VA và cơ cấu các ngành dịch vụ Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 
Đơn vị: Tỷ đồng, giá hiện hành 

TT Chỉ tiêu 
Giá trị tăng thêm (VA) Tỷ trọng (%) 
2010 2015 2020 2010 2015 2020 

 Tổng VA dịch vụ  20.258  37.133  49.945  100,0  100,0  100,0  

1 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô 
tô, mô tô, xe máy 1.986  4.391,5  6.847,5  9,8  11,8  13,7  

2 Vận tải kho bãi  5.506  9.341  9.246  27,2  25,2  18,5  
3 Dịch vụ lưu trú và ăn uống  2.129  4.256  4.677  10,5  11,5  9,4  
4 Thông tin và truyền thông  840  1.344  1.980  4,1  3,6  4,0  

5 Hoạt động tài chính, ngân hàng 
và bảo hiểm  1.144  2.270  3.389  5,6  6,1  6,8  

6 Hoạt động kinh doanh bất động 
sản  2.208  3.188  4.261  10,9  8,6  8,5  

7 Hoạt động chuyên môn, khoa 
học và công nghệ  2.040  3.856  5.944  10,1  10,4  11,9  

8 Hoạt động hành chính và dịch 
vụ hỗ trợ  1.342  2.531  3.587  6,6  6,8  7,2  

9 Hoạt động của ĐCS, tổ chức 
CT-XH, QLNN, ANQP 806  1.574  2.398  4,0  4,2  4,8  

10 Giáo dục và đào tạo  892  1.742  3.241  4,4  4,7  6,5  
11 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội  284  656  1.703  1,4  1,8  3,4  
12 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  645  1.170  1.672  3,2  3,1  3,3  
13 Hoạt động dịch vụ khác  358  649  698  1,8  1,7  1,4  

14 Hoạt động làm thuê các công 
việc trong các hộ gia đình 79  165  301  0,4  0,4  0,6  

Ngoài ra, một số lĩnh vực dịch vụ có mức đóng góp cao và ổn định trong tổng giá trị tăng 
thêm khu vức dịch vụ như: hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (7,2%); dịch vụ tài 
chính ngân hàng và bảo hiểm (6,8%); dịch vụ giáo dục và đào tạo (6,5%). 
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1.3.2. Thực trạng phát triển các phân ngành dịch vụ 
a). Dịch vụ thương mại 

Ngành thương mại trên địa bàn đóng góp rất nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, mức 
đóng góp của giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2011-2020 lần lượt là 0,09 và 0,05 điểm 
%. Trong giai đoạn 2011-2015, hai tiểu ngành bán, sửa chữa ô tô, mô tô (xe máy và xe 
có động cơ khác) và ngành bán buôn tăng trưởng âm. Hai tiểu ngành này chiếm phần 
lớn cơ cấu (VA giá hiện hành) ngành thương mại nên có ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt 
động chung ngành thương mại; sang giai đoạn 2016-2020, 2 tiểu ngành bán, sửa chữa 
ô tô, mô tô và ngành bán buôn phục hồi khá.  

Bảng 18. So sánh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ thương 
mại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 
 

TT Nội dung 
Tăng trưởng BQ (%/năm) Cơ cấu (%) 

2011-
2015 

2016-
2020 

2011-
2020 2010 2015 2020 

1 VA ngành TM tỉnh BR-VT -0,28 7,11 3,35 100,0 100,0 100,0 
1.1 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô -2,46 3,69 0,57 9,15 9,10 8,01 
1.2 Bán buôn -1,02 7,06 2,94 64,62 58,92 56,48 
1.3 Bán lẻ 2,13 8,09 5,07 26,23 31,98 35,51 
2 VA ngành TM TP. HCM 9,82 7,88 8,85 100,0 100,0 100,0 
2.1 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô 7,00 9,21 8,10 9,38 8,71 9,24 
2.2 Bán buôn 10,32 7,83 9,06 73,51 73,14 71,32 
2.3 Bán lẻ 9,16 7,45 8,30 17,11 18,15 19,44 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

(1). Thương mại nội địa 

Chỉ số phát triển tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng theo xu thế chung của 
vùng Đông Nam Bộ và cả nước nhưng biến động mạnh hơn, năm 2011 lên tới 160,1% 
rồi giảm còn 100,0% vào năm 2012, nhưng khá ổn định trong những năm 2017-2020. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trung bình chiếm 64,34% doanh thu thương mại dịch vụ của 
khối ngành dịch vụ kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Quy mô doanh thu bán 
lẻ năm 2020 lớn gấp 3,2 lần năm 2010, thể hiện hệ thống bán lẻ phát triển tích cực, sức 
mua dân cư và mức chi tiêu của khách du lịch tăng. Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa 
bàn có sự tham gia bán lẻ hàng hóa của thành phần FDI nhưng với doanh thu khá khiêm 
tốn, chỉ chiếm 0,17% doanh thu ngành bán lẻ hàng năm. Dân doanh là chủ thể chính 
trong ngành bán lẻ trên địa bàn với điếm số cơ cấu tăng liên tục và quy mô doanh thu 
tăng mạnh, năm 2020 so với năm 2010, lần lượt là 96,3; 84,3 % và 3,7 lần.  
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Hình 32. Chỉ số phát triển bán lẻ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước giai 
đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

(2). Xuất, nhập khẩu 

Tình hình xuất, nhập khẩu của ngành thương mại trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn 2016-
2020 nhìn chung là khá tích cực. Đóng góp của xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ tăng khá, từ 4,12% năm 2015 lên 6,05 % năm 2020. 
Cơ cấu kim ngạch nhập khẩu trong vùng Đông Nam Bộ, hàng năm khoảng 5,99-8,65%. 
Điều này phần nào đã thể hiện vai trò cửa ngõ giao thương với quốc tế của tỉnh trong 
vùng Đông Nam Bộ, cũng như cả nước. 

Hình 33. Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Bà Rịa - Vũng Tàu trong vùng 
Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê Bà Rịa - 
Vũng Tàu; và số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp. 

100,001
102,691

114,055

105,997
103,552

112,395 110,375113,250112,360

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

BRVT: Bán lẻ BRVT: TMDV TPHCM: TMDV

ĐNB: TMDV VN: TMDV

4,117

6,052

1,752 1,476

7,865

5,987

3,228 2,247

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

KNXK %/ĐNB KNXK %/VN KNNK %/ĐNB KNNK %/VN



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

86 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nói chung và hàng hóa không bao gồm dầu thô nói riêng 
trên địa bàn tăng 1,23 và 1,68 lần sau 5 năm (từ 2015 đến 2020). 

Bảng 19. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2016-2020 

Đơn vị: Triệu USD 

TT Nội dung 
Kim ngạch 2020/2015 

(lần) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Xuất khẩu 6.838,59 6.087,64 6.903,23 7.858,59 7.945,16 8.378,96 1,23 
1 Dầu thô 3.661,56 2.628,24 3.036,80 3.401,26 2.950,35 3.056,99 0,83 

2 Hàng hóa khác 3.177,04 3.459,40 3.866,43 4.457,33 4.994,81 5.321,97 1,68 

- FDI 2.237,33 2.423,57 2.842,27 2.930,71 2.883,67 3.510,33 1,57 

2.1 Hàng dệt, may  87,92 88,15 103,77 377,50 695,77 1.448,21 16,47 

2.2 Sắt thép (cán) 392,09 874,78 1.047,00 1.180,62 1.274,73 1.086,34 2,77 

2.3 Kim loại thường khác 
và sản phẩm 83,44 100,53 243,06 251,43 401,96 590,73 7,08 

2.4 Sản phẩm từ sắt thép 74,16 92,57 103,83 195,89 475,46 455,74 6,15 

2.5 Nguyên phụ liệu dệt, 
may, da, giày 506,40 512,49 535,15 494,03 527,05 240,46 0,47 

2.6 Các loại khác 1.920,17 1.894,32 1.978,02 2.160,94 2.196,13 1.509,87 0,79 

B Nhập khẩu 4.459,23 4.874,20 5.511,97 6.171,69 6.923,89 7.640,52 1,71 
1 Sắt thép các loại 770,95 1.012,90 1.170,10 1.454,25 1.564,81 852,11 1,11 

2 Kim loại thường khác 889,81 1.365,15 1.518,50 1.648,50 1.437,57 17,38 0,02 

3 Nguyên phụ liệu dệt, 
may, da, giày 289,17 271,40 277,51 496,19 841,46 843,25 2,92 

4 Máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phụ tùng khác 714,00 643,00 456,00 422,80 758,60 940,55 1,32 

5 Khí đốt hóa lỏng 323,04 274,27 363,67 389,30 377,97 697,98 2,16 

6 Các loại khác 1.543,58 1.850,45 2.247,89 2.002,22 2.053,03 3.621,33 2,35 

C Xuất khẩu - nhập 
khẩu 2.379,37 1.213,44 1.391,27 1.686,89 1.021,26 738,45 0,31 

C' XK (trừ dầu thô) - NK -1.282,2 -1.414,8 -1.645,5 -1.714,4 -1.929,1 -2.318,5 1,81 

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021. 

Khu vực FDI có đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô  nhưng đã có 
chiều hướng giảm, từ 70,4% năm 2015 xuống còn 66,0% năm 2020. 

Trong nhóm 5 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao năm 2020 (không kể dầu khí), hàng 
dệt may có kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến, quy mô giá trị tăng 16,5 lần và đạt thứ 
hạng thứ hai, sau dầu thô. Nhóm hàng hóa nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày suy giảm 
quá nửa giá trị nhưng vẫn giữ vị trí thứ 5. 

Các sản phẩm thép cán, gia công sau cán (sắt thép và sản phẩm từ sắt thép) tiếp tục 
chinh phục thị trường thế giới với kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng khá ổn định. Cơ 
cấu kim ngạch xuất khẩu sắt thép, sản phẩm từ sắt thép trong kim ngạch xuất khẩu hàng 
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hóa trừ dầu thô tăng mạnh, từ 14,7% năm 2015 lên 35,0% năm 2019. Nhóm hàng kim 
loại thường và sản phẩm từ kim loại thường cũng đạt kết quả xuất khẩu tốt, kim ngạch 
tăng hơn 7 lần sau 5 năm. 

Thị trường xuất khẩu hàng hóa đa dạng, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; từ chủ lực đến 
thị trường ngách. Thích ứng, vận dụng tốt các hiệp định thương mại đã ký kết nên tổng 
kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn hàng năm đều tăng, năm 2020 đạt 16,0 tỷ USD, 
gấp 1,4 lần năm 2015 (11,3 tỷ USD). 

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn hàng năm đều tăng, năm 2020 đạt hơn 7,6 tỷ 
USD, gấp hơn 1,7 lần năm 2015 (gần 4,5 tỷ USD). Hàng hóa có kim ngạch nhập khẩu 
lớn nhất trong năm 2019 đều là tư liệu sản xuất (nguyên, nhiên, vật liệu, phụ liệu, phụ 
kiện và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác). Sắt thép các loại được nhập khẩu chủ 
yếu là thép phế liệu dùng luyện thép lò điện và thép tấm, thép cuộn cán nóng. Kim loại 
thường khác nhập khẩu chủ yếu là nhôm thỏi để cán thành nhôm thanh, hộp (profile) định 
hình. 

b). Du lịch 

Hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã triển khai nhiều giải 
pháp thúc đẩy phát triển du lịch, cải thiện môi trường du lịch như: Ban hành Nghị quyết 
số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 về Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2017-2020, 
định hướng đến năm 2030 với 09 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch; 
các Đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; Đề án đảm bảo an ninh trong 
lĩnh vực du lịch; kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực 
du lịch; Kế hoạt phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng…, trong đó tập trung phát triển du lịch, 
cải thiện môi trường du lịch như: (i) phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng và các sản 
phẩm du lịch khác, tăng cường bảo đảm an ninh du lịch, đảm bảo môi trường trong hoạt 
động du lịch, thực hiện quy tăc ứng xử văn minh du lịch, xây dựng mô hình tổ an ninh tự 
quản tại các địa bàn trọng điểm du lịch; (ii) tổ chức khảo sát thực tế các điểm đến trên 
địa bàn tỉnh và xây dựng chương trình tour mới phục vụ đón khách tàu biển quốc tế, góp 
phần kết nối giữa các điểm đến với các công ty lữ hành; (iii) liên kết với các tỉnh, thành 
phố tại nước ngoài để khai thác tour du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu và tham gia các hội 
chợ du lịch quốc tế do Tổng cục Du lịch tổ chức tại nước ngoài; (iv) ký kết chương trình 
liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Sóc 
Trăng, tỉnh Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và Thành phố Cần 
Thơ; (v) xây dựng Chương trình liên kết, hợp tác với tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn tổ chức 
các chương trình, sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch để thu hút khách du lịch trong và 
ngoài nước đến tỉnh... 

Để phát triển du lịch chất lượng cao, trong giai đoạn vừa qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc 
biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng môi trường du lịch, bao gồm môi trường tự nhiên 
(giữ gìn và bảo vệ môi trường biển, rừng, không khí,… theo hướng xanh, sạch, đẹp), môi 
trường xã hội (bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, lành mạnh; quản lý giá cả dịch vụ minh 
bạch, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự với du khách…), thu gom, xử lý các loại chất thải 
phát sinh trong hoạt động kinh doanh du lịch; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động 
kinh doanh du lịch gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội 
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trong hoạt động kinh doanh du lịch, nhằm nâng cao hình ảnh con người, hình ảnh tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu,… 

Từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp du lịch đã đưa vào khai thác kinh doanh 20 tour 
và 33 tuyến du lịch mới đã góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh. 
Trong năm 2018, 2019 và 2020, số lượng sản phẩm du lịch tăng lên là 147 sản phẩm, 
ngoài các sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách đã hình thành và phát triển lâu đời, gần 
đây các daonh nghiệp và cá nhân đã phát triển thêm các sản phẩm mới như: du lịch trải 
nghiệm sản xuất nông nghiệp tại các khu sản xuất nông nghiệp và trang trại trồng rau 
sạch (đã có 5 khu sản xuất nông nghiệp tổ chức dịch vụ du lịch); các sản phẩm du lịch 
cộng đồng, homestay… 

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 1.182 cơ sở lưu trú đã được phân loại đạt chuẩn với 
25.580 phòng ngủ, tăng 167 cơ sở và 4.209 phòng so với năm 2017. Trong đó có 05 cơ 
sở xếp hạng 5 sao với 2.296 phòng, 18 cơ sở xếp hạng 4 sao với 2.401 phòng, 25 cơ sở 
xếp hạng 3 sao với 1.707 phòng; 119 cơ sở xếp hạng 1 - 2 sao với 3.480 phòng, có 1.015 
cơ sở lưu trú không đăng ký xếp hạng với 15.696 phòng. Lượng khách có lưu trú tăng 
bình quân 3,76%/năm. 

Cùng với dịch vụ lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch đến nay có 12 cơ 
sở đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, ngoài ra còn khoảng 90 cơ sở còn lại cần phải hoàn 
thiện một số tiêu chuẩn theo quy định, chẳng hạn như: không gian, mặt bằng, điều kiện 
phục vụ, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh...  

Tại một số khách sạn 4 sao, 5 sao đã có các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp dành cho 
khách du lịch như: casino, sân golf, tennis, vui chơi có thưởng… Tuy nhiên, về tổng thể, 
đến nay chưa có dự án đầu tư nào chuyên cho loại hình dịch vụ này (trong các năm trước 
có một số dự án đã được cấp phép nhưng do năng lực các nhà đầu tư nên không triển 
khai được, một số dự án bị thu hồi) dẫn đến các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn còn 
thiếu về số lượng ảnh hưởng đến thu hút nguồn khách lưu trú. 

c). Dịch vụ cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng 

Dịch vụ cảng và dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2011-
2020 đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành kinh tế trụ cột của 
tỉnh và có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước; đồng 
thời bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, nâng cao năng lực, vị 
thế quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng cảng biển, dịch vụ cảng và dịch vụ hậu cần 
cảng, tỉnh đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối cảng. 
Nhiều dự án hạ tầng quan trọng đã được đầu tư theo hướng hiện đại như: Đường 965, 
Đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép, đường 991 B, đường Phước Hòa - Cái Mép,… Một 
số dự án đang tiếp tục được thức đẩy đầu tư như: đường Long Sơn - Cái Mép, Cầu 
Phước An, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu…  

Đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 48 dự án đang hoạt động, tăng thêm 16 dự án so 
với năm 2010. Tổng chiều dài cầu bến là 16.158 m, tổng công suất thiết kế là 141,5 triệu 
tấn/năm. Riêng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã có 22 dự án đi vào hoạt động, tăng thêm 
10 dự án so với năm 2010. Tổng chiều dài cầu bến khu vực Cái Mép - Thị Vải đạt 9.947 
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m. Cái Mép - Thị Vải hiện là khu bến duy nhất làm hàng container cho toàn bộ hệ thống 
cảng biển Vũng Tàu, đến nay đã có 07 dự án cảng container đi vào hoạt động, với công 
suất thiết kế đạt 6,8 triệu TEU/năm. Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng duy nhất Việt Nam có 
thể tiếp nhận được tàu Container có tải trọng trên 200.000 DWT. Tháng 10/2020, cảng 
đã đón tàu container Margrethe Maersk (trọng tải trên 214.000 tấn, sức chở hơn 18.300 
TEU) - một trong những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, trở thành một trong số 
khoảng 20 cảng lớn trên thế giới có đủ năng lực tiếp nhận tàu kích cỡ này. 

Bảng 20. Danh mục hệ thống cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoạt động đến năm 2021 

TT Tên bến cảng Loại cảng Năm hoạt 
động 

Công suất 
(triệu tấn) 

Chiều dài 
cầu cảng (m) 

 Tổng số   167,6  19.447,0  
I Khu vực Cái mép - Thị Vải     155,3    12.856,0    
1 Cảng Gemadept - Terminal Link Container 2021          18,7         1.150,0    

2 Bến cảng Tổng hợp Cái Mép (Căn 
cứ DV Dầu khí LDC - VTSC) Tổng hợp 2021            5,2            300,0    

3 
Cảng Hyosung Vina Chemicals 
(Bến cảng Quốc tế Hoa Sen - 
Gemadept) 

Tổng hợp, 
Container 2020            4,1            286,0    

4 Cảng Quốc tế Thị Vải Tổng hợp 2018            6,9            620,0    

5 Cảng NM Đóng tàu Ba Son Chuyên dụng đóng 
& S/C tàu 2016            1,5            700,0    

6 Cầu cảng xăng dầu Vũng Tàu 
Petro Cái Mép (Hải Linh) 

Chuyên dụng xăng 
dầu 2016            1,4            280,0    

7 Cảng Tổng hợp Thị Vải (ODA) Tổng hợp 2014            3,0            600,0    

8 Cty TNHH Posco SS Vina Chuyên dụng thép 2014            1,8            267,0    

9 Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải 
TCTT (ODA) Container 2014            8,1            600,0    

10 Cảng Container quốc tế SP-SSA 
(SSIT) Container 2014          17,3            600,0    

11 Cảng xăng dầu Petec Cái Mép Chuyên dụng xăng 
dầu 2011            5,0            452,0    

12 Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) Container 2011          12,7            600,0    

13 Cảng quốc tế Sài Gòn (SITV) Container 2010          12,1            728,0    

14 Cảng Đạm và DV Dầu khí PTSC 
Phú Mỹ Tổng hợp 2010            3,0            384,0    

15 Cảng Quốc tế SP - PSA Container 2009          16,5         1.200,0    

16 Cảng POSCO Việt Nam  Chuyên dụng thép 2009            2,9            333,0    

17 Cảng container Tân cảng Cái Mép 
(TCCT, TCIT) Container 2009          16,5            890,0    

18 Cảng Trạm nghiền XM Cẩm Phả Chuyên dụng xi 
măng 2007            1,9            279,0    

19 Cảng Nhà máy thép Phú Mỹ Chuyên dụng thép 2007            1,3            420,0    

20 Cảng Holcim Chuyên dụng xi 
măng 2005            1,5            316,0    
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TT Tên bến cảng Loại cảng Năm hoạt 
động 

Công suất 
(triệu tấn) 

Chiều dài 
cầu cảng (m) 

21 Cầu cảng Interflour Chuyên dụng nông 
sản 2005            1,8            460,0    

22 Cầu cảng LPG Cái Mép (Bến cảng 
PV GAS Vũng Tàu) 

Chuyên dụng xăng 
dầu 2001            1,3            326,0    

23 Cảng NM Điện Phú Mỹ (LPG Phú 
Mỹ) 

Chuyên dụng xăng 
dầu 1997            4,0            365,0    

24 Cảng Bà Rịa Serece Tổng hợp 1996            7,0            700,0    

II Khu vực Vũng Tàu              12,2         6.349,0    

1 Bến cảng căn cứ Hải quân tại Long 
Sơn Quân sự 2017            0,5            300,0    

2 
Bến cảng NASOS (Trung tâm Ứng 
phó sự cố tràn dầu khu vực Miền 
Nam) 

Chuyên dụng dịch 
vụ dầu khí 2012            0,1            132,0    

3 

Bến cảng Nhà máy đóng và Sửa 
chữa tàu công ty TNHH đóng tàu 
và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn 
(SOFEL - Triyard) 

Chuyên dụng đóng 
& S/C tàu 2011            0,1            100,0    

4 Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao 
Tảo 

Chuyên dụng xăng 
dầu 2011            0,5            138,0    

5 Bến cảng PV Shipyard Chuyên dụng dịch 
vụ dầu khí 2011            0,1            156,0    

6 Bến cảng PVC-MS Chuyên dụng dịch 
vụ dầu khí 2011            0,1            142,0    

7 Bến cảng Tổng hợp KCN Đông 
Xuyên Tổng hợp 2010            1,3            400,0    

8 Bến cảng Vina Offshore Chuyên dụng dịch 
vụ dầu khí 2010            0,1               82,0    

9 Bến cảng NMĐT Vard Vietnam 
(STX) 

Chuyên dụng đóng 
& S/C tàu 2010            0,1            140,0    

10 Căn cứ dịch vụ dầu khí Sao Mai - 
Bến Đình (Cầu cảng chuyên dùng) 

Chuyên dụng dịch 
vụ dầu khí 2010            0,8            508,0    

11 Bến cảng NMĐT Strategic Marine Chuyên dụng đóng 
& S/C tàu 2009            0,1            200,0    

12 
Bến cảng Kho xăng dầu Đông 
Xuyên (Bến cảng Xí nghiệp Xăng 
dầu Thắng Lợi) 

Chuyên dụng xăng 
dầu 2005            0,3            156,0    

13 Bến cảng Hà Lộc Tổng hợp 2003            0,2            100,0    

14 Bến cảng cá Cát Lở Tổng hợp, thủy sản 1997            0,1            120,0    

15 Bến cảng Thủy sản Cát Lở Tổng hợp, thủy sản 1997            0,1            110,0    

16 Vũng Tàu Shipyard Chuyên dụng đóng 
& S/C tàu 1995            0,1               80,0    

17 Bến cảng dịch vụ dầu khí PTSC Chuyên dụng Dịch 
vụ dầu khí 1992            0,8         1.036,0    

18 Bến cảng Dầu K2 Chuyên dụng xăng 
dầu 1991            0,4            162,0    
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TT Tên bến cảng Loại cảng Năm hoạt 
động 

Công suất 
(triệu tấn) 

Chiều dài 
cầu cảng (m) 

19 Bến cảng Thương mại (phân cảng 
Cát Lở) 

Tổng hợp, Thủy 
sản 1987            1,0            250,0    

20 Bến cảng VietsovPetro Chuyên dụng Dịch 
vụ dầu khí 1987            5,0         1.400,0    

21 Bến cảng Hải quân lữ đoàn 171 Quân sự 1981            0,1            135,0    

22 Bến cảng Hải đoàn 18 Quân sự 1978            0,1            150,0    

23 Bến cảng Hải đoàn 129 Quân sự 1978            0,2            352,0    

III Côn Đảo và ngoài khơi              0,1            242,0    

1 Bến cảng Bến Đầm Tổng hợp và hành 
khách 2003            0,1            242,0    

2 Khu bến cảng dầu khí ngoài khơi Chuyên dụng Dịch 
vụ dầu khí 1987              -                     -      

3 Bến phao, chuyển tải Chuyên dụng khác 2010              -                     -      

Nguồn: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Sự phát triển của hệ thống cảng biển từng bước đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một 
trung tâm dịch vụ cảng biển với sự phát triển đa dạng của hàng loạt các dịch vụ gắn liến 
với cảng như: Dịch vụ hàng hải, vận tải biển, hoa tiêu, lai dắt tàu biển, bốc xếp hàng hóa, 
kho bãi, vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, thông quan hàng hóa, xuất nhập khẩu… 
Đây cũng là điều kiện tiên quyết hình thành các trung tâm dịch vụ logistics, hệ thống cảng 
cạn (ICD), đồng thời là nhân tố quan trọng, mang tính động lực thúc đẩy thu hút đầu tư 
vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển đô thị, chuyển dịch cơ cấu dân cư, 
cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh… Hiện thực hóa mục tiêu: Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành 
tỉnh công nghiệp và cảng biển. 

Hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng đang ngày càng được nâng lên, tổng sản lượng 
hàng tàu biển thông qua hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 
tăng bình quân 10%/năm, hiệu suất khai thác hàng tàu biển tăng từ 40% (năm 2015) lên 
54% (năm 2020). Cũng trong giai đoạn này, hàng container bằng tàu biển tăng 27%/năm, 
hiệu suất khai thác bến cảng Container tăng từ 20% (năm 2015) lên 64% (năm 2020). 

Dịch vụ logistics giai đoạn này cũng bắt đầu phát triển mạnh, bên cạnh hệ thống cảng 
bến thủy nội địa, đã có 20 dự án kho bãi logistics đi vào hoạt động với tổng diện tích 
chiếm đất khoảng 224 ha phục vụ thu gom và lưu chứa hàng hóa phục vụ cho các nhà 
máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác Quy hoạch phân khu xây dựng 
tỷ lệ 1/2000 Trung tâm logistics Cái Mép Hạ đã hoàn thành sẽ là cơ sở pháp lý để lựa 
chọn nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư xây dựng, kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Với lượng hàng tăng trưởng liên tục, Cái Mép - Thị Vải đã vào nhóm 50 cảng biển có sản 
lượng khai thác container cao nhất thế giới từ năm 2019. Sự phát triển cảng biển Bà Rịa 
- Vũng Tàu nói chung và Cái Mép - Thị Vải nói riêng trong 30 năm qua đã đóng góp quan 
trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước; góp phần bảo đảm quốc phòng 
an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo; nâng cao năng lực, vị thế quốc gia trong quá trình 
hội nhập quốc tế. 
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1.3.3. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Hoạt động thương mại được mở rộng với sự tham gia của nhiều thành phần 
kinh tế, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của sản 
xuất và đời sống, góp phần ổn định giá cả thị trường tăng cường, thúc đẩy 
sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong 
tỉnh (từ sản xuất nông nghiệp sang các ngành, lĩnh vực phi nông nghiệp), 
đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, phục vụ tiêu dùng, phát triển xuất 
khẩu, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế và quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa.  

(ii). Mô hình kinh doanh phát triển đa dạng, xuất hiện nhiều phương thức kinh 
doanh tiên tiến, hiện đại theo hướng chuyên nghiệp (trung tâm thương mại, 
siêu thị, của hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn…) có xu hướng ngày càng 
tăng. 

(iii). Tổ chức thị trường, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, giá cả, kết nối 
cung cầu hàng hóa ổn định. Hoạt động xúc tiến thương mại và củng cố, mở 
rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn được quan tâm, nhất là 
các sản phẩm chủ lực, đặc trưng kết hợp quảng bá, giới thiệu văn hóa, du 
lịch của tỉnh được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả. 

(iv). Hoạt động du lịch tiếp tục hoạt động khá sôi động trong giai đoạn 2011-
2020, doanh thu từ hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Chất 
lượng phục vụ du khách tiếp tục được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước 
về hoạt động du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
du lịch được thực hiện thường xuyên. Gắn kết giữa quy hoạch phát triển du 
lịch và phát triển đô thị biển, hạ tầng đô thị kết hợp du lịch được quan tâm.  

(v). Năng lực vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, vùng Đông 
Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam và cả nước. Là trung tâm vận tải, logistics 
của vùng và cả nước, các dịch vụ vận tải trên địa bàn đã có đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển chung của vùng.  

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 thấp 
hơn so với tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ vùng Đông Nam Bộ và cả 
nước. Đóng góp của ngành dịch vụ vào nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ bé, 
chưa tương xứng với vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng và cả nước. 

(ii). Khu vực dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 chưa có sự phát triển 
đột phá. Thị trường thương mại nội địa phát triển chưa đồng đều, kênh phân 
phối hiện đại còn ít; tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 
chất lượng vẫn còn xảy ra. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa chưa có sự đột 
phá, chất lượng, mẫu mã hàng hoá chưa đa dạng, tính cạnh tranh thấp.  
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(iii). Du lịch phát triển chưa mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, chưa phát huy 
tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Việc đầu tư phát triển các sản phẩm du 
lịch mới, tạo điểm nhấn, sức hút cho tỉnh. còn yếu. Các loại hình, sản phẩm 
du lịch chưa thật đa dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động vui chơi, giải trí sau 
nghỉ dưỡng còn đơn điệu. Các thiết chế văn hóa như: Bảo tàng, thư viện, 
trung tâm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, các khu vui chơi giải trí, ẩm thực 
về đêm… chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch. Tỷ lệ du khách 
nước ngoài đến tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng còn thấp so với các tỉnh trong 
khu vực. Tỷ lệ khách lưu trú trên địa bàn thấp.  

(iv). Các loại hình dịch vụ khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của 
tỉnh hiện hiện nay. Tuy nhiên, cần tiếp tục quan tâm đổi mới mô hình, 
phương thức kinh doanh, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mở rộng quy 
mô, phạm vi hoạt động cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ 
của nhân dân, của các ngành, lĩnh vực khác trong giai đoạn phát triển mới. 

(2). Nguyên nhân chủ yếu 

(i). Sản xuất hàng hóa chưa phát triển, đặc biệt là hàng tiêu dùng, mặt hàng 
sản xuất thiếu sức cạnh tranh, giá trị gia tăng chưa cao... Từ đầu năm 2020 
đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp... ảnh 
hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia và cả nước nói 
chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, nhất là các hoạt động đầu 
tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ... 

(ii). Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ chưa 
hiệu quả, do đó chưa hấp dẫn được doanh nghiệp (lớn), tập đoàn thương 
mại đầu tư kinh doanh trên địa bàn, nhất là lĩnh vực đầu tư, quản lý khai 
thác các trung tâm thương mại và mạng lưới chợ. 

(iii). Các mô hình, phương thức tổ chức cung ứng dịch vụ và hiệu quả hoạt động 
quản lý còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu 
ngày càng cao của các hoạt động cung cấp dịch vụ. Việc huy động, sử dụng 
các nguồn lực trong xã hội còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

 

1.4. Thực trạng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 
1.4.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
Giá trị tăng thêm (VA) của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng 
tương đương với mức tăng trưởng chung của cả nước. Bình quân giai đoạn 2011-2020, 
VA ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh tăng 2,9%/năm, cao hơn so với tốc độ 
tăng trưởng chung của cả nước (2,6%/năm). Năm 2010, VA (giá hiện hành) của ngành 
nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đạt 6.384 tỷ đồng, năm 2015 đạt 14.780 tỷ đồng 
(gấp 2,16 lần năm 2010) và năm 2020 đạt 21.134 tỷ đồng (gấp 1,45 lần năm 2015 và 3,1 
lần năm 2010).  
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Bảng 21. Giá trị tăng thêm (VA) của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo phân 
ngành cấp II) 

Đơn vị: Triệu đồng, giá hiện hành 

TT Phân ngành 2010 2015 2020 
Cơ cấu (%) 

2010 2015 2020 

 VA ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản 6.834.411 14.780.512 21.441.100 100,0 100,0 100,0 

1 Nông nghiệp và hoạt động 
dịch vụ có liên quan 3.087.481 5.835.863 6.965.609 45,2 39,5 33,0 

2 Lâm nghiệp và hoạt động 
dịch vụ có liên quan 52.567 75.448 86.113 0,8 0,5 0,4 

3 Khai thác, nuôi trồng thủy 
sản 3.694.364 8.869.201 14.389.378 54,1 60,0 67,1 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu; và tính toán của Tổng cục Thống kê. 

(i). Giai đoạn 2011-2015, VA ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 
bình quân 3,0%/năm, trong đó: nông nghiệp tăng 2,8%/năm; lâm nghiệp 
tăng (-0,6%/năm); thủy sản tăng 3,2%/năm. 

(ii). Giai đoạn 2016-2020, VA ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 
bình quân 2,8%/năm, trong đó: nông nghiệp tăng 2,9%/năm; lâm nghiệp 
tăng trưởng 0,1%/năm; thủy sản tăng 2,9%/năm. 

Hình 34. Tăng trưởng VA ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011-2020 

 
Trong tổng giá trị tăng thêm (VA) của ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản thì ngành khai 
thác, nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là ngành nông nghiệp và ngành 
lâm nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất. Giai đoạn 2011-2020, cơ cấu nội ngành nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngàng thủy sản, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp và lâm nghiệp, cụ thể như sau: 

(i). Ngành nông nghiệp (gồm các hoạt động dịch vụ có liên quan) có tỷ trọng 
cao thứ hai trong cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và có xu 
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hướng giảm nhẹ từ 45,2% năm 2010 xuống 39,5% năm 2015 và 33,0% 
năm 2020. 

(ii). Ngành lâm nghiệp (gồm các hoạt động dịch vụ có liên quan) có tỷ trọng 
giảm từ 0,8% năm 2010 xuống còn 0,5% năm 2015 và 0,4% năm 2020.   

(iii). Ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản tăng từ 54,1% trong tổng VA khu vực 
I lên 60% năm 2015 và 66,6% năm 2020.  

1.4.2. Thực trạng phát triển các phân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 
a). Nông nghiệp 

(1). Trồng trọt 

Theo số liệu thống kê đất đai, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010-
2020 giảm từ 106.042 ha xuống 103.085 ha (giảm 2.958 ha). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
lựa chọn được các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với sinh thái của từng tiểu 
vùng mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường. Từ năm 2010, diện tích cây hàng năm 
chuyển sang trồng cây lâu năm khá nhanh, vừa tăng độ che phủ cây xanh và mang lại 
thu nhập cao cho người dân, cụ thể diện tích cây hàng năm đã giảm từ 31.834 ha năm 
2010 xuống 24.665 ha năm 2020 và cây lâu năm tăng từ 74.208 ha lên 78.420 ha. Các 
loại cây trồng chính đang có xu thế tăng nhanh về quy mô như hồ tiêu, rau các loại, cây 
ăn quả; các loại cây đang có xu thế giảm là cao su, bắp, điều, cà phê. Đã chuyến đổi 
khoảng 1.276 ha đất lúa 01 vụ và các loại cây kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu, 
cây lâu năm và cây ăn quả có hiệu quả kinh tế hơn, song diện tích gieo trồng lúa vẫn tăng 
so với năm 2015 là 25.753 ha (năm 2015 là 24.547 ha) do tăng vụ và vùng có nguồn 
nước tưới được mở rộng từ các công trình thủy lợi như hệ thống thủy lợi Sông Hỏa, hồ 
chứa nước Sông Ray. Sản xuất chuyên canh tiếp tục đẩy mạnh tại các vùng tập trung ở 
các huyện9. Dự kiến đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 59.94l 
ha, hệ số sử dụng đất trồng cây hàng năm là 2,04 lần, tăng 0,17 lần so với năm 2015; 
tổng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm khoảng 58.500 ha. 

Tỷ lệ sử dụng cây giống tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được nâng lên, như: giống 
lúa xác nhận 96-99%, bắp lai 100%, rau đậu các loại trên 80%, điều cao sản 70%, tiêu 
kháng bệnh 60%,... Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu như: vận chuyển vật tư và sản phẩm nông 
nghiệp, tưới nước bằng máy, làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch trong sản 
xuất trồng trọt khá cao, trong đó cây lúa có tỷ lệ cơ giới hóa cao nhất10; tuy nhiên đối với 
các khâu còn lại và trên các loại cây trồng khác ngoài lúa thì tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp. 

Đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng, phù hợp với tình hình, điều kiện và nhu cầu thực tế của tỉnh với tổng diện tích 
thực hiện mô hình là 167 ha/250 hộ nông dân; nhiều mô hình có hiệu quả cao, như mô 

                                            
9 Vùng trồng lúa tại các huyện Đất Đỏ - Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc; Vùng trồng bắp tại các huyện Châu Đức, 
Đất Đỏ và Xuyên mộc; Vùng trồng rau tại TX. Phú Mỹ, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc; Vùng trồng cao su tại Châu 
Đức và Xuyên Mộc; Vùng trồng hồ tiêu tại Châu Đức và Xuyên Mộc; Vùng trồng cây ăn quả ở các huyện Xuyên Mộc, 
Châu Đức, Đất Đò và TX. Phú Mỹ,... 
10 Tỷ lệ cơ giới hóa đạt 90-95% khâu vận chuyển vật tư và sản phẩm nông nghiệp; 70-85% khâu tưới nước bằng máy; 
60-100% khâu làm đất; 75-80% khâu phun thuốc bảo vệ thực vật; 45-50% khâu thu hoạch trong sản xuất trồng trọt; 
riêng đối với cây lúa: 100% khâu làm đất, 98% khâu thu hoạch, khâu sấy 50%, 100% lúa qua xay xát bằng máy. 
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hình trồng lúa xác nhận, mô hình trồng lúa áp dụng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, mô hình 
thâm canh cây ăn quả; mô hình trồng rau ăn lá theo hướng VietGAP, hướng hữu cơ; mô 
hình luân canh, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng,... Giá trị sản phẩm thu được trên 
01 ha đất trồng trọt năm 2020 đạt trên 109,94 triệu đồng/ha, tăng 13,86 triệu đồng so với 
năm 2015. 

Bảng 22. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2020 

TT Hạng mục 
Toàn tỉnh Tăng/giảm Tỷ lệ tăng/ giảm (%) 

2010 2015 2020 2015- 
2010 

2020- 
2015 

2020- 
2010 

2010- 
2015 

2015- 
2020 

2010- 
2020 

  TỔNG DTGT (ha) 137.840 137.177 135.509 -662 -1.669 -2.331 -0,10 -0,24 -0,17 

I Cây hàng năm (ha) 63.632 61.309 57.089 -2.322 -4.221 -6.543 -0,74 -1,42 -1,08 

1   Lúa (ha) 23.736 24.547 24.368 811 -179 632 0,67 -0,15 0,26 

    Năng suất (tấn/ha) 4,02 4,73 5,37 0,71 0,65 1,36 3,31 2,60 2,95 

    Sản lượng (tấn) 95.362 116.056 130.965 20.694 14.909 35.603 4,01 2,45 3,22 

2   Rau đậu các loại (ha) 10.575 9.458 8.361 -1.117 -1.096 -2.213 -2,21 -2,43 -2,32 

    Năng suất (tấn/ha) 13,37 14,89 16,16 1,52 1,27 2,79 2,17 1,65 1,91 

    Sản lượng (tấn) 141.384 140.809 135.095 -574 -5.715 -6.289 -0,08 -0,83 -0,45 

3   Bắp (ha) 18.006 15.428 13.177 -2.578 -2.251 -4.829 -3,04 -3,10 -3,07 

    Năng suất (tấn/ha) 4,30 4,65 5,56 0,35 0,90 1,25 1,58 3,62 2,59 

    Sản lượng (tấn) 77.446 71.759 73.211 -5.687 1.452 -4.235 -1,51 0,40 -0,56 

4   Khoai mỳ (ha) 9.240 8.578 7.201 -662 -1.377 -2.039 -1,48 -3,44 -2,46 

    Năng suất (tấn/ha) 23,00 25,49 25,95 2,49 0,46 2,94 2,07 0,36 1,21 

    Sản lượng (tấn) 212.548 218.652 186.859 6.104 -31.793 -25.689 0,57 -3,09 -1,28 

5  Hoa, cây cảnh các loại 
(ha) 85 159 137 74 -23 52 13,39 -3,04 4,85 

6  Cây TAGS và cây màu 
khác (ha) 1.990 3.139 3.844 1.149 704 1.853 9,55 4,13 6,80 

II Cây lâu năm (ha) 74.208 75.868 78.420 1.660 2.552 4.212 0,44 0,66 0,55 

1 
 Cao su tổng số (ha) 
 

21.848 23.114 22.735 1.266 -379 887 1,13 -0,33 0,40 

   DT thu hoạch (ha) 10.686 11.141 14.721 455 3.580 4.035 0,84 5,73 3,26 

    Năng suất (tấn/ha) 1,42 1,31 1,54 -0,11 0,23 0,12 -1,60 3,28 0,81 

    Sản lượng (tấn) 15.207 14.624 22.707 -583 8.083 7.500 -0,78 9,20 4,09 

2  Hồ tiêu tổng số (ha) 6.939 10.525 10.630 3.586 105 3.691 8,69 0,20 4,36 

   DT thu hoạch (ha) 6.304 8.515 9.852 2.211 1.337 3.548 6,20 2,96 4,57 

    Năng suất (tấn/ha) 1,48 1,89 1,94 0,40 0,05 0,46 4,91 0,57 2,72 

    Sản lượng (tấn) 9.359 16.068 19.124 6.709 3.056 9.765 11,42 3,54 7,41 

3  Cà phê tổng số (ha) 7.216 6.135 4.694 -1.081 -1.441 -2.522 -3,19 -5,21 -4,21 

   DT thu hoạch (ha) 6.926 5.827 4.507 -1.099 -1.320 -2.419 -3,40 -5,01 -4,20 

    Năng suất (tấn/ha) 1,68 1,92 1,99 0,23 0,08 0,31 2,60 0,81 1,70 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

97 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Hạng mục 
Toàn tỉnh Tăng/giảm Tỷ lệ tăng/ giảm (%) 

2010 2015 2020 2015- 
2010 

2020- 
2015 

2020- 
2010 

2010- 
2015 

2015- 
2020 

2010- 
2020 

    Sản lượng (tấn) 11.668 11.159 8.986 -509 -2.173 -2.682 -0,89 -4,24 -2,58 

4  Điều tổng số (ha) 13.681 9.825 8.839 -3.856 -986 -4.842 -6,41 -2,09 -4,27 

   DT thu hoạch (ha) 13.269 9.281 8.386 -3.988 -895 -4.883 -6,90 -2,01 -4,48 

    Năng suất (tấn/ha) 1,06 1,39 1,30 0,33 -0,09 0,24 5,50 -1,36 2,02 

    Sản lượng (tấn) 14.119 12.909 10.894 -1.210 -2.015 -3.225 -1,78 -3,34 -2,56 

5  Cây ăn quả tổng số (ha) 7.380 7.561 11.932 181 4.371 4.552 0,49 9,55 4,92 

   DT thu hoạch (ha) 6.273 6.017 8.353 -256 2.336 2.080 -0,83 6,78 2,90 

    Năng suất (tấn/ha) 11,23 9,25 11,27 -1,99 2,03 0,04 -3,82 4,04 0,03 

    Sản lượng (tấn) 70.467 55.634 94.147 -14.833 38.513 23.680 -4,62 11,09 2,94 

5.1  Nhãn tổng số (ha) 1.235 1.160 1.647 -75 487 412 -1,25 7,26 2,92 

   DT thu hoạch (ha) 1.118 950 1.166 -168 216 47 -3,21 4,18 0,41 

    Năng suất (tấn/ha) 11,78 12,34 8,92 0,55 -3,42 -2,87 0,92 -6,29 -2,75 

    Sản lượng (tấn) 13.178 11.720 10.393 -1.458 -1.327 -2.785 -2,32 -2,37 -2,35 

   Trong đó: Nhãn xuồng 
(ha) 580 670 953 90 283 373 2,93 7,30 5,09 

   DT thu hoạch (ha) 520 600 862 80 262 342 2,90 7,51 5,18 

    Năng suất (tấn/ha) 6,20 6,50 7,92 0,30 1,42 1,72 0,95 4,04 2,48 

    Sản lượng (tấn) 3.224 3.900 6.827 676 2.927 3.603 3,88 11,85 7,79 

5.2  Mãng cầu ta (ha) 617 532 288 -85 -245 -329 -2,91 -11,58 -7,34 

   DT thu hoạch (ha) 568 481 264 -86 -217 -304 -3,25 -11,32 -7,37 

    Năng suất (tấn/ha) 5,80 5,93 7 0,13 1,54 1,67 0,45 4,71 2,56 

    Sản lượng (tấn) 3.292 2.855 1.971 -438 -884 -1.322 -2,81 -7,14 -5,00 

5.3  Sầu riêng (ha) 235 306 820 71 514 585 5,39 21,82 13,31 

   DT thu hoạch (ha) 211 258 738 47 480 527 4,12 23,37 13,34 

    Năng suất (tấn/ha) 6,00 6,36 8,31 0,36 1,95 2,31 1,18 5,50 3,32 

    Sản lượng (tấn) 1.266 1.643 6.135 377 4.493 4.869 5,35 30,15 17,10 

5.4  Xoài (ha) 977 753 744 -224 -9 -233 -5,08 -0,25 -2,69 

   DT thu hoạch (ha) 691 674 502 -17 -172 -189 -0,50 -5,72 -3,14 

    Năng suất (tấn/ha) 9,18 7,21 9,31 -1,97 2,10 0,12 -4,72 5,23 0,13 

    Sản lượng (tấn) 6.346 4.860 4.673 -1.486 -187 -1.673 -5,20 -0,78 -3,01 

5.5  Bưởi và CAQ có múi 
(ha) 213 155 1.102 -58 947 889 -6,16 48,04 17,87 

   DT thu hoạch (ha) 175 121 712 -54 591 537 -7,15 42,54 15,04 

    Năng suất (tấn/ha) 9,02 8,84 13,9 -0,18 5,01 4,83 -0,40 9,39 4,38 

    Sản lượng (tấn) 1.581 1.070 9.862 -511 8.792 8.281 -7,52 55,93 20,09 

5.6  Thanh long (ha) 180 267 701 87 435 521 8,19 21,33 14,57 

   DT thu hoạch (ha) 140 189 446 49 257 306 6,23 18,71 12,30 

    Năng suất (tấn/ha) 14,50 15,89 18,05 1,39 2,16 3,55 1,84 2,59 2,21 
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TT Hạng mục 
Toàn tỉnh Tăng/giảm Tỷ lệ tăng/ giảm (%) 

2010 2015 2020 2015- 
2010 

2020- 
2015 

2020- 
2010 

2010- 
2015 

2015- 
2020 

2010- 
2020 

    Sản lượng (tấn) 2.030 3.008 8.057 978 5.049 6.027 8,18 21,78 14,78 

5.7  Cây ăn quả khác (ha) 5.157 5.453 7.206 296 1.753 2.049 1,12 5,73 3,40 

   DT thu hoạch (ha) 4.505 4.306 5.052 -199 747 547 -0,90 3,25 1,15 

    Năng suất (tấn/ha) 10,96 8,41 11,28 -2,55 2,88 0,32 -5,16 6,06 0,29 

    Sản lượng (tấn) 49.358 36.188 56.997 -13.170 20.809 7.639 -6,02 9,51 1,45 

6  DT trồng cây LN khác 
(ha) 17.144 18.708 19.589 1.564 881 2.445 1,76 0,92 1,34 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội các đơn vị cấp 
huyện qua các năm 

Kết quả sản xuất chi tiết theo nhóm cây như sau: 

(i). Nhóm cây hàng năm 

Diện tích gieo trồng nhóm cây hàng năm có xu thế giảm nhanh từ 63.632 
ha năm 2010, xuống 57.089 ha năm 2020. Trong nhóm cây hàng năm một 
số cây có diện tích gieo trồng tăng nhẹ là cây lúa, hoa cây cảnh, cỏ TAGS 
còn lại các cây khác đều có diện tích gieo trồng giảm (bắp, khoai mỳ, rau 
đậu). Cây có diện tích gieo trồng giảm nhiều nhất là cây bắp. Triển vọng 
những năm tới diện tích gieo trồng nhóm cây hàng năm tiếp tục giảm, song 
trong xu thế giảm chung thì diện tích lúa vẫn ổn định và diện tích rau thực 
phẩm có thể tăng nhờ phát riển các vùng chuyên canh rau và tăng vụ trong 
luân canh lúa với rau, màu. 

• Cây lúa: Diện tích gieo trồng: giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 toàn 
tỉnh có xu thế tăng, từ 23.736 ha lên 24.368 ha (Tốc độ tăng trung bình 
0,26%/năm). Trong đó: giai đoạn 2010-2015 tốc độ tăng trung bình 0,67 
%/năm, giai đoạn 2015-2020 tốc độ giảm (-0,15 %/năm).  

Như vậy, diện tích gieo trồng lúa khá ổn định dù diện tích canh tác lúa 
giảm, điều này chứng tỏ vùng đất lúa được quy hoạch ổn định và đã có 
tác động tốt của công tác xây dựng thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu tăng vụ 
cho diện tích lúa được quy hoạch. Diện tích canh tác lúa giảm ở các khu 
vực tưới tiêu không ổn định để chuyển sang các đối tượng khác như 
cây lâu năm, trồng cỏ thức ăn gia súc. Điểm sáng trong canh tác lúa là 
thâm canh tăng năng suất, năng suất lúa năm 2010 đạt 4,02 tấn/ha, năm 
2015 đạt 4,73 tấn/ha và đến năm 2020 đạt 5,37 tấn/ha (tốc độ tăng năng 
suất lúa giai đoạn 2010-2020 trung bình 2,95 %/năm. Sản lượng lúa năm 
2010 đạt 95.362 tấn, năm 2020 đạt 130.965 tấn, tăng 35.633 tấn, trung 
bình tăng 3,22 %/năm. 

Diện tích gieo trồng lúa quy mô cao trong nhóm cây hàng năm. Hiện 
nay, vùng chuyên canh lúa diện tích lớn nhất thuộc 2 huyện Long Điền, 
Đất Đỏ quy mô 6.000 ha, nằm trong vùng tưới của hồ Đá Bàng, đập 
Sông Ray. 
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• Cây bắp: Diện tích gieo trồng và sản lượng bắp giai đoạn từ năm 2010-
2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu thế giảm nhanh. Diện tích gieo trồng 
năm 2010 từ 18.006 ha, đến năm 2020 giảm xuống 13.177 ha (giảm 
4.829 ha, tốc độ giảm bình quân 3,07%/năm). Sản lượng bắp năm 2010 
đạt 77.446 tấn, năm 2020 đạt 73.211 tấn (giảm 4.235 ha, tốc độ giảm 
trung bình 0,56%/năm). Diện tích và sản lượng bắp giảm do thu hẹp 
diện tích canh tác đất trồng màu ở các huyện, thị, để chuyển sang đất 
cây lâu năm và đất phi nông nghiệp. Năm 2020, diện tích gieo trồng bắp 
đứng thứ 2 trong nhóm cây hàng năm, sau cây lúa.  

• Rau, đậu thực phẩm: Diện tích gieo trồng và sản lượng rau đậu giai 
đoạn từ năm 2010-2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu thế giảm. Diện 
tích gieo trồng năm 2010 từ 10.575 ha, đến năm 2020 giảm xuống 8.361 
ha (giảm 2.213 ha, tốc độ giảm trung bình 2,32%/năm). Sản lượng rau 
năm 2010 đạt 141.384 tấn, năm 2020 đạt 135.095 tấn (giảm 6.289 ha, 
tốc độ giảm trung bình 0,45%/năm). 

Năng suất rau qua các năm đều tăng, năm 2010 là 13,37 tấn/ha, năm 
2015 đạt 14,89 tấn/ha, năm 2020 đạt 16,16 tấn/ha, tốc độ tăng 2010-
2020 trung bình 1,91 %/năm.  

Diện tích và sản lượng rau giảm có nguyên nhân từ thu hẹp đất trồng 
rau ở các khu vực ven đô, do tốc độ đô thị hoá rất nhanh, trong khi một 
số nơi khác ở khu vực nông thôn muốn chuyển đổi trồng rau song khó 
khăn do không có tập quán và không có các điều kiện trồng rau như ở 
các khu vực truyền thống bị mất đi. Năm 2020, diện tích gieo trồng rau 
đậu đứng thứ 3 trong nhóm cây hàng năm, sau cây lúa và cây bắp.    

• Cây khoai mỳ: Diện tích gieo trồng và sản lượng khoai mỳ giai đoạn từ 
năm 2010-2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có xu thế giảm nhanh. Diện 
tích gieo trồng năm 2010 từ 9.240 ha, đến năm 2020 giảm xuống 7.201 
ha (giảm 2.039 ha, tốc độ giảm trung bình 2,46%/năm). Sản lượng bắp 
năm 2010 đạt 212.548 tấn, năm 2020 đạt 189.859 tấn (giảm 25.629 ha, 
tốc độ giảm trung bình 1,28%/năm). Diện tích và sản lượng khoai mỳ 
giảm do thu hẹp diện tích canh tác đất trồng màu ở các huyện, thị, để 
chuyển sang đất cây lâu năm và đất phi nông nghiệp. Năm 2020, diện 
tích gieo trồng khoai mỳ đứng thứ 4 trong nhóm cây hàng năm, sau cây 
lúa, bắp và rau đậu thực phẩm. 

(ii). Nhóm cây lâu năm 

• Nhóm cây công nghiệp lâu năm: 

• Cây cao su: Diện tích năm 2010 có 21.848 ha, năm 2015 tăng lên 
23.114 ha và năm 2020 giảm còn 22.735 ha. Cây cao su giai đoạn 
2010-2015 tăng khá, do mấy năm này giá cao su khá cao (sau 5 năm 
tăng 1.266 ha, tốc độ tăng trung bình 1,13 %/năm). Giai đoạn 2015-
2020 giá cao su giảm, trồng cao su hiệu quả thấp, người dân lại thay 
thế trồng cây khác, diện tích giảm giai đoạn này 379 ha, tính cho cả 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

100 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

giai đoạn 2010-2020 diện tích cao su tăng 887 ha, tốc độ tăng bình 
quân 0,40 %/năm. Diện tích cao su tăng ở đây là cao su tiểu điền, 
cao su của các công ty nhà nước thực tế giảm do chuyển đổi diện 
tích cao su sang cây khác như ở nông trường cao su Hoà Bình khu 
vực xã Tân Lâm (thuộc Công ty cổ phần cao su Thống Nhất), Nông 
trường cao su Bình Ba khu vực xã Xuân Sơn (thuộc Công ty cổ phần 
cao su Bà Rịa).  

Năng suất cao su tăng chậm, năm 2010 đạt 1,42 tấn/ha, năm 2015 
đạt 1,31 tấn/ha và năm 2020 đạt 1,54 tấn/ha. Sản lượng cao su năm 
2010: 15.207 tấn, năm 2015: 14.624 tấn và năm 22.707 tấn, cả giai 
đoạn 2010-2020 sản lượng tăng 7.500 tấn, trung bình tăng 4,09 
%/năm.  

• Cây hồ tiêu: do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh chết cây choái năm 
2005 và cơn bão số 5 năm 2007 nên cả diện tích, năng suất và sản 
lượng đều có xu thế giảm; Giai đoạn 2005-2010 là những năm biến 
động lớn nhất của cây hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; diện tích năm 
2010 đạt 6.939 ha, giảm 932 ha so với năm 2005; năng suất hồ tiêu 
giảm từ 1,61 tấn/ha năm 2005 xuống còn 1,48 tấn/ha năm 2010. Xét 
trong giai đoạn 2010-2020 kết quả sản xuất hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu như sau: 

Diện tích hồ tiêu năm 2010 có 6.939 ha, năm 2015 tăng lên 10.525 
ha, năm 2020 lên 10.630 ha. Xu thế diện tích trồng hồ tiêu 2010-2020 
tăng khá nhanh, cả giai đoạn tăng 3.691 ha, tốc độ tăng bình quân 
4,36 %/năm. Trong đó giai đoạn 2010-2015 là giai đoạn hồ tiêu phát 
triển nóng diện tích tăng 3.691 ha, tốc độ tăng 8,69 %/năm. Nguyên 
nhân là giá hồ tiêu trong giai đoạn này liên tục tăng năm 2010 là 
50.000 đồng/kg, năm 2015 giá hồ tiêu trong nước thu mua đạt đỉnh 
đạt 200.000 đồng/kg, người trồng hồ tiêu cho hiệu quả kinh tế cao 
có lãi lớn. Tuy nhiên, theo quy luật khi cung vượt cầu, giá hồ tiêu bắt 
đầu giảm từ năm 2016, thấp nhất vào năm 2019-2020 giá tiêu chỉ 
còn dưới 40.000 đồng/kg, hiện tại năm 2021 giá bắt đầu nhích lên 
70.000 đồng/kg. Tuy thời gian giá giảm thấp khá lâu song diện tích 
hồ tiêu vẫn giữ ổn định (tăng nhẹ). 

Năng suất hồ tiêu giai đoạn 2010-2020 tăng đều và đạt 0,46 tấn/ha, 
tốc độ tăng bình quân 2,72 %/năm. Sản lượng hồ tiêu giai đoạn 2010-
2020 tăng khá nhanh do tăng cả diện tích và năng suất. Sản lượng 
năm 2010 đạt 9.359 tấn, năm 2020 đạt 19.124 tấn, tăng 9.765 tấn, 
tốc độ trung bình của sản lượng là 7,41 %/năm, sản lượng tăng gấp 
trên 2 lần. Như vậy, ngành hàng hồ tiêu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trong 10 năm qua đã có bước tiến dài. 

• Cây cà phê: Diện tích cà phê năm 2010 có 7.216 ha, năm 2015 giảm 
xuống 6.135 ha, năm 2020 tiếp tục giảm còn 4.694 ha. Giai đoạn 
2010-2020, diện tích cây cà phê tiếp tục xu thế giảm, đi ngược với 
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xu thế tăng của hồ tiêu, thực tế là diện tích cây cà phê chuyển dần 
sang cây hồ tiêu; đến năm 2020, diện tích cà phê giảm 2.522 ha so 
với năm 2010.  

Năng suất cà phê tăng từ 0,31 tấn/ha năm 2010 lên 1,99 tấn/ha năm 
2020, nguyên nhân là do diện tích còn lại ở khu vực thuận lợi, trồng 
xen nên kết hợp thâm canh tốt hơn; đồng thời giá cà phê giai đoạn 
2010-2020 tuy không cao song ở mức chấp nhận được. Sản lượng 
cà phê năm 2010 đạt 11.668 tấn, năm 2015 đạt 11.159 tấn, năm 
2020 giảm còn 8.986 tấn, giai đoạn 2010-2020 sản lượng giảm 2.682 
tấn trung bình giảm 2,58 %/năm. 

• Cây điều: Diện tích cây điều năm 2010 có 13.681 ha, năm 2015 giảm 
xuống 9.825 ha, năm 2020 giảm còn 8.839 ha. Cây điều, giai đoạn 
2010-2020 có xu thế giảm nhanh, khoảng giảm 4.842 ha, hiện tượng 
này phù hợp với xu thế bởi mặc dù giá điều luôn ở mức cao nhưng 
lợi nhuận và thu nhập trên 1 ha điều không thể cạnh tranh được so 
với các cây công nghiệp lâu năm khác như cao su, hồ tiêu, cà phê 
và các loại cây ăn quả (bởi hạn chế lớn nhất là rất khó để tăng năng 
suất điều), vì vậy điều trồng trên các loại đất tốt, có điều kiện tưới, 
thâm canh thuận lợi đã và đang được chuyển sang trồng các loại cây 
khác cho giá trị cao hơn. 

Năng suất điều tăng từ 0,24 tấn/ha năm 2010 lên 1,30 tấn/ha năm 
2020, nguyên nhân là do một số diện tích điều thay giống mới và 
người trồng điều đã chú ý đầu tư thâm canh, đồng thời giá điều giai 
đoạn 2010-2020 ổn định và duy trì ở mức chấp nhận được. Sản 
lượng điều năm 2010 đạt 14.119 tấn, năm 2015 giảm xuống 12.909 
tấn, năm 2020 còn 10.894 tấn, giai đoạn 2010-2020 sản lượng giảm 
3.225 tấn, trung bình giảm 2,56 %/năm. 

Ngoài các cây công nghiệp lâu năm kể trên, hiện nay ở huyện Châu Đức 
có định hướng phát triển cây ca cao trồng xen trong cà phê, cây ăn quả, 
năm 2020 đã trồng được 60 ha và có triển vọng tốt, song thực tế điều kiện 
để nhân rộng còn nhiều hạn chế. 

Nhìn chung, nhóm các cây công nghiệp lâu năm (cả diện tích, năng suất 
và sản lượng) thường biến động theo giá cả thị trường nhưng chậm hơn 
khoảng một nửa chu kỳ; điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý 
và thu nhập của nông dân. Qua phân tích rút ra xu hướng một số cây trong 
giai đoạn 2021-2030 sẽ tăng, giảm không nhiều là cao su, hồ tiêu, cà phê, 
cây có thể giảm diện tích nhiều là cây điều.  

(iii). Nhóm cây ăn quả:  

Giai đoạn 2010-2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự quan tâm đẩy nhanh 
phát triển quy mô cây ăn quả. Một số dự án phát triển cây ăn quả đặc sản 
ra đời định hình các vùng chuyên canh như dự án nhãn xuồng, dự án phát 
triển mãng cầu ta, bưởi da xanh và đặc biệt là khả năng tiếp thu nhanh các 
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tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên phong trào xây dựng vườn ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ cao, thâm canh cây ăn quả đặc sản đã có kết quả 
đáng nghi nhận.   

Diện tích cây ăn quả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng từ 7.380 ha năm 2010 lên 
11.932 ha năm 2020 (tăng 4.552 ha, tăng bình quân 4,92 %/năm), giai đoạn 
2015-2020 diện tích cây ăn quả vùng tăng mạnh, diện tích cây ăn quả năm 
2020 so với 2015 tăng 4.371 ha (tăng bình quân 9,55%/năm), đây là mức 
tăng nóng, trong khi giai đoạn trước 2010-2015 diện tích cây ăn quả tăng 
không đáng kể, chỉ tăng 181 ha, trung bình tăng 0,49 %/năm, giai đoạn này 
tăng chậm do nguồn lực đầu tư cho cây ăn quả còn thấp, đặc biệt là thị 
trường tiêu thụ cả trong nước lẫn xuất khẩu không ổn định, giá cả bấp bênh, 
tổ chức sản xuất nhỏ lẻ manh mún nên trồng cây ăn quả không hiệu quả. 
Tuy nhiên, các hạn chế dần được giải quyết như nguồn tưới tăng từ hồ 
Sông Ray, tổ chức sản xuất cây ăn quả cải thiện như thành lập hợp tác xã, 
hộ dân tham gia sản xuất theo chuỗi, khả năng tiêu thụ dần ổn định, hiệu 
quả kinh tế trồng cây ăn quả đạt khá, nên diện tích tăng và phát triển ổn 
định. Một nguyên nhân nữa phải kể đến là giai đoạn 2015-2020 một số sản 
phẩm cây công nghiệp lâu năm (như cao su, hồ tiêu) giá thấp nên người 
dân chuyển dần sang cây ăn quả.  

Năng suất cây ăn quả giai đoạn 2010-2020 tăng thấp, từ 11,23 tấn/ha lên 
11,68 tấn/ha (tăng 0,45 tấn/ha), tăng bình quân 0,39 %/năm. Từ năm 2010-
2015 năng suất giảm đáng kể từ 11,23 tấn/ha xuống 9,25 tấn/ha (giảm 2,44 
tấn/ha, trung bình giảm 3,82 %/năm), nguyên nhân do hạn chế về nguồn 
lực và các yếu tố về thị trường, tổ chức sản xuất, người dân chưa mạnh 
dạn đầu tư thâm canh với cây ăn quả. 

Sản lượng cây ăn quả giai đoạn 2010-2020 tăng nhanh, do tăng cả diện 
tích và năng suất. Sản lượng năm 2010 đạt 70.467 tấn, năm 2020 đạt 
94.147 tấn, tăng 23.680 tấn, tăng trung bình 2,94 %/năm, sản lượng tăng 
gấp trên 1,34 lần. Điểm đáng ghi nhận là giai đoạn 2015-2020 sản lượng 
tăng đến 38.513 tấn, tăng bình quân 11,09 %/năm. Như vậy, ngành hàng 
cây ăn quả của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 5 năm qua đã có bước phát 
triển khá nhanh và chắc chắn. 

Nhóm cây ăn quả thống kê được, gồm 6 loại cây chính như cây nhãn, mãng 
cầu, mãng cầu, sầu riêng, xoài, cây có múi (bưởi, cam quýt), cây thanh long. 
Gần đây, một số giống cây ăn quả mới du nhập từ nước ngoài (nhập ngoại) 
được trồng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và có tốc độ phát triển nhanh như 
chuối già nam mỹ, mít Thái Lan, bơ, chôm chôm Thái Lan, diện tích tăng 
nhanh và đang trở thành cây ăn quả có thế mạnh trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên 
các loại cây này chưa được thống kê chính thống. Cụ thể 6 loại cây chính 
được thống kê như sau:  

• Cây nhãn: Cây ăn quả hiện có diện tích lớn nhất được thống kê là cây 
nhãn, ổn định diện tích, diện tích năm 2010: 1.235 ha, năm 2020: 1.647 
ha. Trong nhóm cây nhãn có nhãn xuồng là CAQ đặc sản có nguồn gốc 
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tại địa phương, sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, thị trường ổn 
định và phù hợp với sinh thái tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng là cây trồng 
chủ lực của tỉnh, được quan tâm đầu tư phát triển, tốc độ phát triển chưa 
như kỳ vọng song hướng đi đúng đắn. Tỷ lệ nhãn xuồng năm 2010: 
580ha/1.235ha chiếm 46,96% diện tích nhãn, năm 2020 tỷ lệ nhãn 
xuồng 953ha/1.326ha chiếm 71,80% diện tích nhãn. Sản lượng nhãn 
năm 2010: 13.178 tấn và năm 2020: 10.393 ha, tức thấp hơn năm 2010: 
2.785 tấn. Giảm sản lượng do diện tích nhãn xuồng tăng mà nhãn xuồng 
là đặc sản có năng suất thấp song giá bán của nhãn xuồng thường cao 
hơn gấp 5 đến 7 lần các loại nhãn khác trồng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   

• Cây mãng cầu ta: Cây ăn quả đặc sản thứ hai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Diện tích năm 2010: 617 ha, năm 2015: 532 ha, năm 2020: 288 ha. Cây 
mãng cầu có xu thế giảm diện tích qua các năm do nhiều hộ dân chuyển 
diện tích mãng cầu già cỗi sang các loại cây ăn quả khác, riêng vùng 
sản xuất mãng cầu huyện Đất Đỏ duy trì khá ổn định qua các năm. Sản 
lượng mãng cầu ta năm 2010: 3.292 tấn, năm 2015: 2.855 tấn và năm 
2020: 1.971 tấn.   

• Cây sầu riêng: là loại cây ăn quả hiện có diện tích lớn ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, dù không được xếp vào loại cây ăn quả đặc sản. Cây sầu 
riêng có xu thế phát triển khá, có diện tích tăng từ 235 ha năm 2010 lên 
306 ha năm 2015, tăng lên 820 ha năm 2020 (tăng 585 ha so với năm 
2010), diện tích giai đoạn 2010-2020 tăng bình quân 13,31 %/năm. Sản 
lượng năm 2010 đạt 1.266 tấn, năm 2015 đạt 1.643 tấn và năm 2020 
đạt 6.150 tấn, cây sầu riêng trồng trên vùng đất bazan, có phân bố ở 
các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa. 

• Cây xoài: có diện tích lớn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, song diện tích có 
xu hướng giảm từ 977 ha năm 2010, xuống 753 ha năm 2015, còn 744 
ha năm 2020, diện tích giai đoạn 2010-2020 giảm bình quân 2,69 
%/năm. Sản lượng xoài năm 2010 đạt 6.346 tấn, năm 2015 đạt 4.860 
tấn và năm 2020 đạt 4.673 tấn, cây xoài trồng trên vùng đất xám, đất 
cát phân bố ở TX. Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Đất 
Đỏ. 

• Cây thanh long: cũng là một trong những cây ăn quả có xu thế tăng 
diện tích trong thời kỳ 2011 - 2020 đã cơ bản hình thành một số vùng 
trồng tập trung. Diện tích năm 2010: 180 ha, năm 2015: 270 ha, năm 
2020: 701 ha. Cây thanh long có xu thế phát triển tăng diện tích, năm 
2020 so với năm 2010 tăng 521 ha, tốc độ tăng trung bình thời kỳ 2011 
- 2020 là 14,6%/năm. Sản lượng thanh long năm 2010: 2.030 tấn, năm 
2015: 3.008 tấn và năm 2020: 8.027 tấn, cây thanh long trồng trên vùng 
có nhóm đất xám, đất đen, đất cát phân bố ở Phú Mỹ, Xuyên Mộc. 

• Cây ăn quả có múi (cây chính là bưởi da xanh): gần đây có những 
thành công trong việc xây dựng vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, được xếp vào 
loại CAQ đặc sản của tỉnh. Diện tích năm 2010: 213 ha, năm 2015: 155 
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ha, năm 2020: 1.102 ha. Cây bưởi có xu thế phát triển tăng diện tích 
năm 2020 so với năm 2010 tăng 649 ha, tốc độ tăng trung bình thời kỳ 
2011 - 2020 là 17,87%/năm, riêng trong giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình 
quân 48%/năm. Sản lượng bưởi năm 2010: 1.581 tấn, năm 2015: 1.070 
tấn và năm 2020: 9.862 tấn, cây bưởi trồng trên vùng có nhóm đất đen, 
đất phù sa và đất thung lũng dốc tụ phân bố ở Phú Mỹ, Châu Đức và 
Xuyên Mộc. 

Ngoài 6 cây trồng ở trên trong sản xuất cây ăn quả ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có thống kê là nhóm cây ăn quả khác, trong đó gồm nghiều loại cây ăn quả 
diện tích biến động không ổn định, có thể kể đến các loại cây như cây chuối, 
cây măng cụt, cây ổi và nhóm cây mới phát triển như chuối già Nam Mỹ, cây 
bơ, cây mít Thái Lan… các cây này tốc độ tăng khá nhanh. Diện tích nhóm 
CAQ khác năm 2010: 5.157 ha, năm 2015: 5.483 ha, năm 2020: 7.206 ha. 
Thời kỳ 2011-2020 nhóm CAQ khác tăng 2.049 ha, trung bình tăng 3,4 %/năm. 
Sản lượng nhóm CAQ khác năm 2010: 49.358 tấn , năm 2015: 36.188 tấn, 
năm 2020: 56.997 tấn.. 

Nhìn chung, sản xuất nhóm cây ăn quả ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 2010 đến 
năm 2020 có biến động mạnh giữa các loại cây, về tổng thể quy mô diện tích 
tăng từ 7.380 ha lên 11.932 ha (tăng 4.552 ha, tăng bình quân 4,92 %/năm), 
đây là mức tăng nhanh, nguyên nhân chính được cho là sản xuất cây ăn quả 
những năm gần đây cho hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn các nhóm cây 
trồng khác, nhờ thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế mở rộng, hạ tầng kỹ 
thuật cho sản xuất cũng như chế biến cây ăn quả được đầu tư mạnh hơn. 
Điểm sáng nổi lên là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chọn ra được cây ăn quả chủ 
lực có lợi thế cạnh tranh là nhãn xuồng, cây mãng cầu ta, bưởi da xanh và 1 
số cây chưa được xếp hạng song thích nghi với điều kiện sinh thái của Bà Rịa 
- Vũng Tàu sản xuất có hiệu quả cao cho người trồng, thị trường tiêu thụ ổn 
định được người dân phát triển như chuối già Nam mỹ, cây bơ, cây mít Thái 
Lan thích nghi ở các vùng đất có nguồn gốc đất bazan. 

(2). Chăn nuôi 

Về chăn nuôi, cơ cấu đàn vật nuôi tiếp tục chuyển đổi theo hướng phát triển chăn nuôi 
heo và gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đến năm 2020 đạt 94.697 tấn, tăng 
4,27%/năm. Phát triển chăn nuôi đã có những bước phát triển về phương thức tổ chức 
sản xuất, chuyển mạnh sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn (nhất là phát triển gia trại, 
trang trại công nghiệp), ứng dụng công nghệ cao; từng bước gắn với giết mổ, chế biến 
tập trung, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Đến nay, chăn nuôi gia cầm, thủy 
cầm trang trại chiếm khoảng 55,1% tổng đàn (năm 2015 là 41,7%); chăn nuôi heo trang 
trại chiếm khoảng 61,8% tổng đàn (năm 2015 là 40%). 

Thực hiện việc di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy 
hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường, từ năm 2016 đến nay đã di dời và chấm dứt hoạt 
động 15 trang trại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 203 trang trại chăn nuôi, trong đó có 98 
trại nằm trong quy hoạch. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào chăn nuôi được mỏ rộng thông qua 
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việc sử dụng các phương pháp xử lý môi trường chăn nuôi (xử lý chất thải bằng Biogas, 
đệm lót sinh học và hồ sinh học)11; nhập giống từ nước ngoài để cải tạo chất lượng 
giống12 và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y13. Công tác 
phòng chống dịch bệnh, quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật được triển khai 
thực hiện đồng bộ; không để xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia 
cầm, heo tai xanh, dại chó... trong năm 2019 có xảy ra dịch tả heo Châu Phi và tỉnh đã 
triển khai các biện pháp khẩn cấp để chống bệnh và đã được khống chế từ tháng 3/2020. 
Xây dựng và công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh cho 146 trang trại, 22 trang trại được 
công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; công nhận vùng an toàn bệnh dại tại huyện Côn Đảo; 
công nhận xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

Bảng 23. Quy mô đàn và sản phẩm chăn nuôi giai đoạn 2011-2020 

TT Hạng mục Đơn 
vị 

Quy mô Tăng/giảm (+/-) Tăng BQ (%/năm) 

2010 2015 2020 2015- 
2010 

2020- 
2015 

2020- 
2010 

2011-
2015 

2015-
2020 

2011-
2020 

I Quy mô đàn                     

1 Đàn trâu con 555 582 464 27 -118 -91 0,95 -4,43 -1,77 

2 Đàn bò - 37.910 39.740 48.992 1.830 9.252 11.082 0,95 4,27 2,60 

 Bò sữa - 325 429 451 104 22 126 5,71 1,01 3,33 

3 Đàn heo  - 275.589 358.235 344.918 82.646 -13.317 69.329 5,39 -0,75 2,27 

 Trong đó heo 
nái - 56.235 55.955 53.873 -280 -2.082 -2.362 -0,10 -0,76 -0,43 

4 Đàn gia cầm  1000 
con 2.647 3.621 5.702 974 2.081 3.055 6,47 9,51 7,98 

 Đàn gà - 2.062 2.855 3.667 793 812 1.605 6,72 5,13 5,93 

 Mái đẻ - 343 592 868 249 276 525 11,53 7,95 9,73 

 Đàn vịt, GC 
khác - 413 589 2.035 176 1.446 1.622 7,36 28,14 17,29 

 Mái đẻ - 164 223 651 59 428 487 6,34 23,90 14,79 

5 Đàn dê, cừu  con 21.995 48.343 88.865 26.348 40.522 66.870 17,06 12,95 14,98 

6 Đàn chim cút 1000 
con 256 177 270 -79 93 14 -7,09 8,79 0,53 

II Sản phẩm                    

1 Thịt hơi các 
loại tấn 62.342 82.446 94.697 20.104 12.250 32.354 5,75 2,81 4,27 

  - Thịt trâu - 71 27 35 -44 7 -37 -17,38 4,77 -6,96 

 - Thịt bò - 5.505 5.241 5.940 -264 699 435 -0,98 2,54 0,76 

 - Thịt heo - 45.636 57.689 63.241 12.053 5.552 17.605 4,80 1,85 3,32 

 - Thịt gia cầm - 11.130 19.489 25.481 8.359 5.992 14.351 11,86 5,51 8,64 

2 Trứng gia cầm 1000 
quả 68.957 106.904 152.208 37.947 45.304 83.251 9,16 7,32 8,24 

                                            
11 125 trang trại, 32% số gia trại, hộ gia đình chăn nuôi heo; 02 trang trại và 19 gia trại, hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, 
thủy sản. 
12 03 trại heo giống và 05 trại gia cầm. 
13 12 trại heo. 
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TT Hạng mục Đơn 
vị 

Quy mô Tăng/giảm (+/-) Tăng BQ (%/năm) 

2010 2015 2020 2015- 
2010 

2020- 
2015 

2020- 
2010 

2011-
2015 

2015-
2020 

2011-
2020 

3 Sữa bò tươi tấn 669 635 718 -34 83 49 -1,04 2,49 0,71 

(3). Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Triển khai thực hiện Đề án về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như: Ban hành quy 
định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh; tiến hành nghiên cứu khả thi về phát 
triên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh; triển khai 
các thủ tục thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch 
phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện 
Châu Đức; thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chuyển đổi đất trồng cao su của 
Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH Lâm nghiệp để thực hiện các dự 
án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

(i). Về trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn tỉnh hiện có 342 cơ sở 
đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên 
các sản phẩm như: Rau các loại, dưa lưới, bưởi da xanh, hồ tiêu, bơ, chuối, 
ca cao... với tổng diện tích là 2.817,68 ha, sản lượng sản phẩm trồng trọt 
ước đạt 35.252,6 tấn/năm; ước doanh thu đạt 659.533,0 triệu đồng. Các 
công nghệ ứng dụng bao gồm: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động. Ngoài ra, một số cơ 
sở có áp dụng công nghệ thủy canh; công nghệ Aquaponics; công nghệ 
theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ theo cảm biến, sử dụng điện năng 
lượng mặt trời... Tổng diện tích sản xuất trồng trọt đạt các chứng nhận an 
toàn thực phẩm (VietGAP, GlobalGAP, SAN...) là 1.536,3 ha; tổng diện tích 
sản xuất trồng trọt áp dụng biện pháp tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước và 
kết hợp điều tiết dinh dưỡng là 11.365ha/103.789 ha (chiếm 10,95%), ứng 
dụng này áp dụng chủ yếu trên cây ăn quả, cây hồ tiêu, ca cao, cao su, 
chuối,... giúp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm nước, tiết kiệm 
nhân công từ đó tăng hiệu quả sản xuất.  

(ii). Về lĩnh vực chăn nuôi, có 127 trang trại với quy mô đàn vật nuôi được ứng 
dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ khá cao so với tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh: 
35% đàn heo thịt, 73% đàn heo nái, 46% đàn gà thịt, 42% đàn gà giống, 5% 
đàn vịt đẻ. Trong lĩnh vực thủy sản, có 18 tổ chức, cá nhân nuôi tôm với 
diện tích khoảng 352 ha, hơn 500 cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, hơn 
10 cơ sở sản xuất tôm giống sạch bệnh ứng dụng công nghệ cao. 

(iii). Về vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bước đầu đã hình 
thành được 07 vùng nông nghiệp sản xuất công nghệ cao tại các địa 
phương. Gồm: Vùng sản xuất rau tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ; vùng 
sản xuất hồ tiêu tại huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc; vùng trồng cây 
ăn quả đặc sản tại các địa bàn: huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, thị xã 
Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ; vùng sản xuất hoa tại huyện Đất Đỏ và thị xã Phú 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

107 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Mỹ; vùng chăn nuôi tại huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú 
Mỹ; vùng sản xuất giống thủy sản và vùng nuôi thủy sản thương phẩm tại 
huyện Đất Đỏ. Quy mô: Diện tích của 7 vùng là 5.910 ha. Trong đó có 02 
Vùng đã được công nhận là Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao như: vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Phước Hội, 
huyện Đất Đỏ với diện tích 253 ha và vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao với diện tích 303,5 ha tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 

(iv). Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đã hình thành được các mối liên 
kết giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua các mô hình liên kết trên cây 
hồ tiêu, cây lúa, cây chuối, cây bắp, cây cacao, thanh long, chăn nuôi heo, 
gà và nuôi trồng thủy sản. 

b). Lâm nghiệp 

(1). Phát triển rừng 

Tỉnh đã trồng rừng tập trung 4.619,5 ha, trung bình mỗi năm trồng được khoảng 462 ha. 
công tác bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn được quan tâm và đã thực hiện trồng mới 
được 358 ha, thực hiện chăm sóc 3.629,6 lượt ha rừng, khoanh nuôi phục hồi 2.684 ha 
rừng và khoán bảo vệ 8.695 lượt ha rừng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đã 
trồng phân tán 257.920 cây lâm nghiệp các loại,... góp phần tạo cảnh quan môi trường. 

Năm 202014, tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng là 33.578,8 ha (chiếm 16,95% 
DTTN), gồm: diện tích có rừng là 28.377,7 ha và diện tích chưa có rừng là 5.201,1 ha. 

Bảng 24. Kết quả phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 

TT Hạng mục Đơn vị Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 
1 Trồng rừng tập trung ha 5.007,7 4.619,5 92,25 
 Trồng rừng sản xuất ha 2.952,1 2.952,1 100,00 
 Trồng rừng đặc dụng ha 751,0 704,2 93,77 
 Trồng rừng phòng hộ ha 756,7 756,7 100,0 
 Trồng rừng thay thế ha 424,1 91,45 21,57 
2 Chăm sóc rừng lượt ha 3.996,9 3.629,6 90,81 
3 Khoanh nuôi tái sinh rừng lượt ha 2.684 2.684 100,00 
4 Trồng cây phân tán Ngàn cây 274 274 100,00 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp 2021 

Diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2020 là 28.377,7 ha, gồm: diện tích rừng 
tự nhiên là 16.307,0 ha chiếm 57,46% diện tích có rừng, diện tích rừng trồng 12.070,7 ha 
chiếm 42,54% diện tích có rừng (trong đó rừng trồng đạt tiêu chí thành rừng là 10.851,5 
ha và đất đã trồng nhưng chưa thành rừng là 1.219,2 ha). Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn 

                                            
14 Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt kết quả theo 
dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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tính độ che phủ rừng toàn tỉnh là 27.158,5 ha tương ứng độ che phủ 13,7%. 

Diện tích chưa có rừng là 5.201,1 ha, trong đó diện tích đất khoanh nuôi tái sinh là 955,2 
ha; diện tích đất khác là 4.245,9 ha. 

Hình 35. Biểu đồ diện tích rừng và đất lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng tàu năm 2020 

  

(2). Quản lý, bảo vệ rừng 

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tăng cường, nhất là vai trò quản lý nhà nước về 
rừng và đất lâm nghiệp của các cấp huyện, xã đã góp phần tăng số lượng cá thể loài 
động, thực vật và sinh khối của rừng, số vụ vi phạm lâm luật giảm qua các năm và giảm 
815 vụ so với giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn còn xảy ra15, hành 
vi chủ yếu là phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản, xây dựng trái phép và tập trung 
nhiều trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và TX. Phú Mỹ. Đã đầu tư các công trình bảo vệ 
rừng, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng16 nên đã hạn chế được 
số vụ cháy và mức độ thiệt hại về rừng, hầu hết các vụ cháy rừng xảy ra đều được phát 
hiện sớm và dập tắt kịp thời. 

(3). Khai thác, chế biến lâm sản 

(i). Khai thác rừng trồng: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp thực hiện việc trồng loài Keo lai với năng suất rừng trồng bình quân 
khi khai thác chính khoảng 120 m3/ha/05 năm. Tổng sản lượng khai thác 
khoảng 30.000 m3/năm.  

 

                                            
15 Năm 2016 có 192 vụ, năm 2017 có 133 vụ, năm 2018 có 111 vụ, năm 2019 có 68 vụ và 10 tháng đầu năm 2020 là 
48 vụ. 
16 Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 07 công trình Trụ sở Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm, Trạm, Chốt Quản lý, Bảo vệ 
rừng cùa các chủ rừng; Cải tạo, nâng cấp 4.500 km hàng rào bảo vệ rừng bao quanh lâm phần rừng đặc dựng Khu 
BTTN Bình Châu - Phước Bửu; Xây mới, sửa chữa 69 bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng các loại tại các khu 
vực đồi, núi không có nguồn nước chữa cháy,.... 
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Bảng 25. Diện tích và năng suất Keo lai 

Năm trồng Diện tích (ha) Tuổi rừng Tổng trữ 
lượng (m3) 

Trữ lượng 
BQ (m3/ha) 

Năng suất 
(m3/ha/năm) 

2012 5,3 8 689,0 130 16 
2013 67,4 7 8.088,0 120 17 
2014 535,82 6 58.940,2 110 18 
2015 396,2 5 39.620,0 100 20 
2016 134,09 4 10.727,2 80 20 
2017 76,85 3 4.611,0 60 20 
2018 306,31 2 9.189,3 30 15 

Bảng 26. Diện tích và trữ lượng khai thác gỗ cao su 

Năm trồng Diện tích (ha) Tổng trữ lượng gỗ Trữ lượng gỗ BQ (m3/ha) 
2006 281,7 36.253,67 128,7 
2007 315,69 39.744,83 125,9 
2008 369,81 23.614,20 63,59 
2009 100,8 7.370,77 73,12 
2010 214,99 14.122,96 65,08 
2011 320,9 16.007,15 49,88 
2012 65,46 2.113,35 29,52 

(ii). Lâm sản ngoài gỗ: 

Lâm sản ngoài gỗ thuộc lâm phần quản lý của vườn quốc gia Côn Đảo, Khu 
bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và Ban quản lý rừng phòng hộ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tương đối đa dạng và phong phú như Ngũ gia bì, 
Thiên niên kiện, Chay lan, Gõ sữa (Ba gạc), Sâm đất, Dứa dại, Tắc kè đá 
và có nhiều loài cây cảnh… Hiện nay, các loài lâm sản ngoài gỗ tại lâm 
phần quản lý của các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn 
tỉnh chưa được khai thác và sử dụng. 

(iii). Chế biến gỗ, thương mại và phân phối lâm sản: 

Trên địa bàn tỉnh, có khoảng 237 cơ sở doanh nghiệp chế biến lâm sản. 
Huyện Xuyên Mộc có 73 cơ sở, TP. Bà Rịa có 13 cơ sở, huyện Châu Đức 
có 10 cơ sở, TX. Phú Mỹ có 31 cơ sở, TP. Vũng Tàu có 73 cơ sở, huyện 
Đất Đỏ có 11 cơ sở, huyện Long Điền có 26 cơ sở. Hiện nay, chế biến gỗ 
đã là nhóm ngành nghề quan trọng trong việc thu hút và phân bố lực lượng 
lao động, đảm bảo yêu cầu của thị trường bằng những sản phẩm hàng hóa 
cho tiêu dùng và xuất khẩu. 

Công nghệ chế biến gỗ của các cơ sở chế biến gỗ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
cơ bản vẫn dựa vào nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời nắm bắt nhu cầu 
trong nước với mức sống ngày càng được cải thiện. Do các loại sản phẩm 
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chế biến lâm sản còn đơn giản, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, số lượng có hạn 
nên việc tiêu thụ chủ yếu là phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương và 
một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và xuất 
khẩu rất hạn chế. 

Sản phẩm nội thất tăng dần qua các năm. Sản phẩm chủ yếu gồm các nhóm 
gỗ nội thất phòng ngủ, nội thất trang trí phòng khách, phòng ăn, trang trí 
văn phòng, gỗ ván, đồ trang trí khác. Theo xu hướng tiêu dùng sản phẩm 
gỗ, tập trung phát triển sản xuất ván nhân tạo phục vụ sản xuất đồ gỗ tiêu 
dùng nội địa và xuất khẩu, trong đó ưu tiên, khuyến khích phát triển ván sợi. 

Chế biến lâm sản trong thời gian tới và định hướng phát triển ngành công 
nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phát triển theo hướng: 
nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; nâng cao chất lượng 
và giá trị rừng, phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, 
ngành sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ cần phát triển theo hướng 
áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa; đồng bộ từ 
các khâu sản xuất, cung ứng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

c). Thủy sản 

Ngành thủy sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì sự tăng trưởng trong cả thời kỳ 2011-
2020, là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất là có đóng góp lớn nhất vào VA của khu 
vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản). Tốc độ tăng VA ngành thủy sản đạt bình quân 
3,0%/năm trong cả giai đoạn 2011-2020, cao hơn tốc độ tăng chung của toàn ngành khu 
vực I (2,9%/năm). Năm 2020, VA thủy sản đạt 14.082 tỷ đồng, đóng góp 66,6% vào VA 
khu vực I và 7,7% vào GRDP của tỉnh. 

Bảng 27. Một số chỉ tiêu phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
Tăng BQ (%/năm) 

2011-
2015- 

2016-
2020 

2011-
2020 

I 
Tổng GRDP (trừ dầu 
khí, tỷ đồng, giá so 
sánh năm 2010) 

68.165,7 88.876 112.943 5,4 4,9 5,2 

 Khu vực I 6.834,4 7.924,3 9.286,20 3,0 3,2 3,1 
 Trong đó: Thủy sản 3.694,36 4.322,51 4.975,54 3,2 2,9 3,0 

II 
Tổng GRDP (trừ dầu 
khí, tỷ đồng, giá hiện 
hành) 

68.166 133.036 186.877    

 Khu vực I 6 834 14.781 21.441,10    
 Trong đó: Thủy sản 3.694 8.869 14.389    
III Tỷ trọng       
 Thủy sản/tổng GRDP 5,42% 6,67% 7,70%    
 Thủy sản/KVI 54,06% 60,01% 67,11%    

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa 
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- Vũng Tàu; và tính toán của Tổng cục Thống kê. 

(1). Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

(i). Diễn biến số lượng tàu thuyền qua các năm:  

Năm 2015 toàn tỉnh có 6.294 tàu cá trong đó tàu cá khai thác thủy sản xa 
bờ (Lmax ≥15 m) chiếm 41,4%; tàu khai thác thủy sản vùng lộng (Lmax từ 
12 đến <15m) chiếm 13,1% và tàu khai thác thủy sản vùng ven bờ (Lmax 
<12m) chiếm 54,5% so tổng số tàu của tỉnh. Đến năm 2020, lượng tàu khai 
thác của tỉnh chỉ còn 5.829 chiếc (giảm 465 chiếc), trong đó số lượng tàu 
khai thác xa bờ chiếm đến 49,7% (2.900 chiếc), tàu khai thác vùng lộng có 
750 chiếc chiếm 12,95 và 37,4% còn lại là tàu khai thác vùng biển ven bờ 
2.179 chiếc.  

Các nghề khai thác có xu hướng giảm về số lượng, đồng thời có sự sắp 
xếp lại cơ cấu nghề theo hướng tăng cường đầu tư đánh bắt xa bờ. Năm 
2020, nghề lưới kéo giảm 388 chiếc so với năm 2015, nghề vây từ  251 
tăng lên 31 chiếc sau 5 năm, nghề rê: tăng 147 chiếc so với năm 2015, 
nghề câu: tăng 16 chiếc và các nghề khác giảm 271 chiếc. 

Nhìn chung, số lượng tàu thuyền hoạt động nghề khai thác thủy sản của 
tỉnh có xu hướng giảm theo định hướng quy hoạch, các năm và có sự biến 
động về số lượng tàu phân theo chiều dài, tàu có chiều dài dưới 15m được 
cắt giảm, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên có xu hướng tăng, cắt giảm các 
tàu hoạt động những nghề khai thác có tỉnh chọn lọc thấy như kéo ven bờ, 
lợp xếp, đăng đáy... chuyển đổi số lượng tàu hoạt động các  nghề này sang 
các nghề như vây, rê, câu cho thấy lượng tàu khai thác vùng khơi đang tăng 
đều theo các năm đây là tín hiệu tốt trong việc phát triển khai thác thủy sản 
xa bờ, giúp bảo vệ  nguồn lợi ven bờ ven bờ, góp phần trong việc bảo vệ 
an ninh quốc gia vùng ven biển, hướng đến khai thác thủy sản theo hướng 
bền vững. 

(ii). Diễn biến sản lượng và năng suất khai thác: 

Sản lượng khai thác thủy sản trong cả giai đoạn 2015-2020 tăng nhẹ, từ 
304.284 tấn lên 350.528 tấn, đạt tốc độ tăng bình quân 7,57 %/năm. Hầu 
hết các nhóm đối tượng khai thác chính đều tăng (trừ sản lượng mực giảm 
6,91 %/năm), sản lượng cá tăng mạnh nhất 6,3 %/năm, hải sản khác tăng 
5,38 %/năm, sản lượng tôm tăng nhẹ 3,96 %/năm. Trong cả giai đoạn, sản 
lượng cá luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu các sản phẩm khai thác 
(chiếm 77,4 %); mực chiếm khoảng 10,89%, hải sản khác chiếm 8,6% và 
3,11% còn lại là sản lượng tôm. Nhìn chung, trong cả giai đoạn 2015-2020, 
các đối tượng khai thác có sự tăng trưởng nhưng không ổn định qua từng 
năm, một phần do tính chất mùa vụ, chi phí giá cả đầu tư sản suất tăng cao, 
mặt khác do ngư trường khai thác bị thu hẹp, nguồn lợi thủy sản đang bị 
suy giảm.  

Các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ tiếp tục được triển khai có 
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hiệu quả17, đã động viên ngư dân yên tâm bám biển, thúc đẩy đầu tư phát 
triển ngành nghề thủy sản, giải quyết một phần khó khăn, từng bước mang 
lại hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân. Đã triển khai nhiều biện pháp quyết 
liệt thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo “Thẻ 
vàng” của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định18; tuy nhiên tình trạng tàu cá của tỉnh vi 
phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn tiếp diễn, đối tượng vi phạm chủ yếu 
là tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, từ năm 2016 đến nay có 216 tàu với 
1.718 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. 

(iii). Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: 

Với những tàu khai thác ven bờ tại tỉnh chủ yếu vi phạm về ngư cụ khai 
thác, tình trạng ngư dân sử dụng các ngư cụ cấm như lưới kéo, đăng, đáy 
hay sử dụng xung điện, thuốc nổ để đánh bắt còn tồn tại. Đối với các tàu 
khai thác xa bờ thường vi phạm các lỗi về ngư trường đánh bắt, khai thác 
trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc các vùng biển chồng lấn. 

Sau khi triển khai thực hiện chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục 
cảnh báo thẻ vàng của EU về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai 
báo, không theo quy định (IUU) tình hình tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm 
khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm tuy nhiên vẫn còn tồn tại 
11 vụ/23 tàu cá/201 thuyền viên bị lực lượng chức năng Indonesia truy đuổi, 
bắt giữ năm 2020. Chưa xử phạt trường hợp nào đối với hành vi vi phạm 
khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP.  

Các chủ trương phát triển khai thác thủy sản của tỉnh luôn gắn liền với các 
công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, với nhiều cơ chế chính 
sách, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thuỷ sản, 
công tác chống vi phạm IUU; thường xuyên tập huấn, tuyên truyền cho Cán 
bộ và người dân địa phương nhận thức đúng và thực hiện nghiêm các quy 
định của Nhà nước, pháp luật đề ra.  

Công thác thả giống bổ sung tái tạo nguồn lợi cũng được quan tâm, phối 
hợp cũng một số đơn vị khác thực hiện thả bổ sung nguồn lợi với một số 

                                            
17 (i) Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP: Đóng mới hoàn thành 68 tàu (gồm: 09 tàu dịch vụ hậu cần vỏ thép, 24 
tàu khai thác vỏ thép, 08 tàu khai thác vỏ Composite và 27 tàu khai thác vỏ gỗ) và 01 tàu nâng cấp; hỗ trợ bảo hiểm 
thân tàu, thuyền viên cho 347 lượt tàu cá 93,7 tỷ đồng; hỗ trợ duy tu sửa chữa 22 tàu cá vỏ thép 3,55 tỷ đồng; hỗ đào 
tạo thuyền viên 261 triệu đồng, (ii) Thực hiện Nghị đinh số_ 17/2018/NB-CP: đã phê duyệt đóng mới 14 hồ sơ đóng 
mới tàu vỏ composite, đến nay có 01 tàu lưới vây, 03 tàu nghề chụp mực kết hợp câu khơi đã đưa vào hoạt động và 
03 tàu đang đóng. 
18 Đã ban hành và triển khai thực hiện các nội dung; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 cùa 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các giải pháp chấm dứt tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài; Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2019 - 2024; Kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chứcc 
kiểm tra công tác triển khai chống khai thác IUU kiểm tra đánh giá điều kiện tại tất cả các tổ chức quản lý cảng cá và 
các cơ sở đóng sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh; Quy trình phối hợp xử lý tàu cá tỉnh có dấu hiệu khai thác trái phép 
vùng biển nước ngoài. 
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loài như: cá chẽm, cá mú, cá chim, tôm sú, cá lóc và cá rô đồng. Tại các 
khu vực có khả năng trú ẩn, phát triển cho cá con, tôm con như: cửa sông 
Chà Và, Cầu Cửa Lấp, Lộc An, hạ lưu sông Ray, sông Ba Cội… 

Tỉnh đã thành lập các khu bảo tồn, các khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, cấm 
khai thác thuỷ sản có thời hạn tại vùng ven biển; đồng thời chủ động, tích 
cực thực hiện các chủ trương về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản; 
bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái biển, hệ sinh thái đất ngập nước, rạn 
san hô, thảm cỏ biển; bảo vệ và phục hồi các loài sinh vật biển bị đe doạ, 
loài quý hiếm; chú trọng đặc biệt với bò biển, rùa biển, trai tai tượng, ốc đụn 
cái, trai ngọc môi vàng, cầu gai đá, phục hồi các rạn san hô cứng bị suy 
thoái. 

Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được tỉnh chú trọng như: Tăng cường 
kiểm soát các phương tiện khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt môi 
trường, giảm thiểu tình trạng sử dụng các loại ngư cụ không phù hợp; giảm 
thiểu tác động tiêu cực do các hoạt động khai thác thuỷ sản; tăng cường 
công tác thả bổ sung giống thuỷ sản nhằm góp phần tái tạo và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản. 

(2). Nuôi trồng thủy sản 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản dao động từ 6.763 ha đến 6.900 ha trong giai đoạn 
2015-2020. Trong đó, năm 2020 diện tích nuôi nước ngọt là 2.163 ha chiếm 32,0%; diện 
tích nuôi nước mặn lợ là 4.426 ha, chiếm 65,4%; diện tích nuôi lồng bè ven biển là 174 
ha, chiếm 2,6%.  

Sản lượng nuôi trồng thủy sản dao động từ 15.041 tấn năm 2015 đến 18.838 tấn năm 
2020, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 4,6%/năm trong giai đoạn 2015-2020. Cơ cấu 
sản phẩm thủy sản nuôi ngày càng phong phú (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá biển nuôi 
lồng bè như cá bớp, cá mú, cá chẽm, tôm hùm, hàu, cá lóc, cá rô, cá điêu hồng, lươn, 
ếch, ba ba, cá thát lát, cá chình…). Trong đó, cơ cấu sản phẩm thủy sản nuôi: cá nước 
ngọt chiếm 23,9%, tôm nước lợ 45,3%, cá biển và cá nước lợ chiếm 9,5%, nhuyễn thể 
chiếm 11,5%, tôm hùm chiếm 0,7%. Giá trị sản phẩm tính trên 01 ha mặt nước nuôi trồng 
thủy sản đến năm 2020 đạt 213,95 triệu đồng, tăng 32,82 triệu đồng so với năm 2015.  

Nhiều cơ sở đã áp dụng tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản an toàn như: VietGAP, 
GlobalGAP, BAP, ASC và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Việc ứng dụng công nghệ 
cao trong nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm siêu thâm canh) giúp người nuôi chủ động trong 
việc thả giống, có thể thả nuôi quanh năm không lệ thuộc vào khung lịch mùa vụ và đây 
cũng là lợi thế để tránh được tình trạng thu hoạch đại trà làm giá tôm thương phẩm giảm 
xuống. Đồng thời, nuôi ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) khả năng kiểm soát dịch bệnh 
và môi trường rất tốt nên các cơ sở nuôi tôm rất hiệu quả, đạt năng suất cao. Do đó, một 
số cơ sở đã mạnh dạn đầu tư chuyển sang mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm 
canh. 

Công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản trong nuôi trồng thủy sản được triển khai đồng 
bộ, chặt chẽ nên trong toàn giai đoạn không để bùng phát dịch bệnh trên thủy sản nuôi 
trồng. Công tác thu mẫu nước quan trắc, đánh giá và cảnh bảo về tình trạng môi trường 
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nước tại các vùng nuôi thủy sản tập trung vẫn được thực hiện định kỳ 02 lần/tháng. Kết 
quả phân tích mẫu đã được đánh giá và khuyến cáo đến từng người dân nuôi trồng thủy 
sản thông qua tin nhắn điện thoại nên kịp thời cảnh báo cho người dân trong công tác lấy 
nước và quản lý thủy sản nuôi trồng. Đã hình thành mạng lưới khuyến ngư từ tỉnh đến 
khuyến ngư viên từng xã nhằm làm cầu nối để tập huấn, chuyển giao những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật đến những người nuôi. 

Số lượng cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản năm 2020 là 103 cơ sở. Trong đó, 
sản xuất giống tôm sú là 45 cơ sở, tôm thẻ chân trắng là 28 cơ sở, cá mặn lợ 15 cơ sở, 
nhuyễn thể (hàu, nghêu) 12 cơ sở, cá nước ngọt là 1 cơ sở, thủy đặc sản là 2 cơ sở. 
Hàng năm cung cấp ra thị trường từ 5.480-6.375 triệu con giống chất lượng, Năm 2020, 
sản xuất giống tôm sú là 500 triệu con, tôm thẻ chân trắng là 4.700 triệu con, cá mặn lợ 
140 triệu con, nhuyễn thể (hàu, nghêu) 1.000 triệu con, cá nước ngọt là 30 triệu con, thủy 
đặc sản là 5 triệu con.  

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống thủy sản, như: quy trình nuôi vi sinh khép kín; 
quy trình xử lý nước đầu vào bằng hệ thống RO,UF; Hệ thống xử lý nước thải RO lọc 
nước mặn thành nước ngọt để tái sử dụng (Công ty CP tại Phước Hải); làm sạch môi 
trường nước trong các bể sinh sản nhân tạo, bể ương giống bằng men vi sinh (hạn chế 
tối đa sử dụng thuốc, hóa chất xử lý môi trường nước) giảm được chi phí, nâng cao chất 
lượng con giống, góp phần đạt mục tiêu sản xuất và cung cấp cho người nuôi nguồn 
giống sạch bệnh. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất giống dần đại trà áp dụng quy trình tiên 
tiến, phù hợp với điều kiện của tỉnh cho ra con giống chất lượng, sạch bệnh đáp ứng cho 
các tổ chức, cá nhân nuôi thương phẩm trên địa bản tỉnh. Riêng tôm giống cung cấp cho 
các tỉnh lân cận vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. 

Các loại thuốc, hóa chất phục vụ cho nuôi trồng thủy sản hầu hết cũng được nhập và 
phân phối qua hệ thống đại lý thuốc thú y thủy sản. Thuốc phục vụ cho nuôi trồng thủy 
sản tương đối phong phú cả về chủng loại lẫn giá cả… Các cơ sở này phân bố tại các 
vùng sản xuất thủy sản chính của địa phương, đáp ứng tương đối đủ nhu cầu của hoạt 
động nuôi trồng thủy sản. 

Việc đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tạo ra chuỗi cung ứng, hình 
thành chuỗi giá trị nguyên liệu - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu là cần thiết để hướng đến nền sản xuất hàng hóa hiện đại mang lại giá trị tăng cao. 
Khi tham gia vào chuỗi liên kết, người nông dân được tiêu thụ sản phẩm với sự bình ổn 
giá, an toàn để yên tâm sản xuất; đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động được nguồn 
cung sản phẩm. Bên cạnh đó, việc phát triển thủy sản theo chuỗi giá trị còn góp phần giải 
quyết bài toán về chất lượng nông sản, nâng cao được giá trị gia tăng để tăng sự canh 
tranh thị trường trong và ngoài nước và góp phần phát triển thủy sản một các bền vững 
trước những biến động của thị trường. 

(3). Dịch vụ hậu cần thủy sản 

Về dịch vụ hậu cần thủy sản, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 cảng cá với chiều dài cầu cảng 
là 1.531 m có khả năng đáp ứng dịch vụ hậu cần khoảng 360.000 tấn hàng hóa/năm, 
đang chuẩn bị đầu tư nâng cấp các cảng cá: Lộc An, Tân Phước, Côn Đảo; có 08 cơ sở 
cơ khí đóng sửa tàu thuyền với năng lực đóng mới 350 chiếc/100.000 cv/năm và sửa 
chữa 3.500 chiếc/năm; các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được đầu tư hoàn thành 
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giai đoạn 1 để đưa vào sử dụng như: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Sông Dinh, 
Bến Lội, Côn Đảo. Đã lập và triển khai Đề án thành lập Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ. 

1.4.3. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tiếp tục duy trì sự tăng trưởng tương 
đương với mức tăng trưởng chung của cả nước. Thu nhập trên 1 ha đất 
nông nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 
đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người nông dân. 

(ii). Năng suất lao động bình quân lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản có sự 
tăng trưởng khá cao, giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 8,0%/năm. Năm 
2020, năng suất lao động bình quân lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản của 
tỉnh đạt 84 triệu đồng, gấp 1,7 lần năng suất lao động bình quân cả nước 
(52,7 triệu đồng). 

(iii). Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn (trong 
quá trình xây dựng nông thôn mới) đã và đang được đầu tư hoàn thiện rất 
nhanh, thực sự là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Hạ tầng giao thông 
nông thôn ngày càng được hoàn thiện, hạ tầng thủy lợi, cảng cá, khu neo 
đậu tránh trú bão đáp được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng quy định 
của pháp luật về thủy lợi, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ theo 
quy định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân. 

(iv). Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông, 
ngư nghiệp đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường, để nhân ra 
diện rộng sẽ là một điểm mạnh đáng kể để chuyển dịch cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đã có 
những sản phẩm với thương hiệu nổi tiếng như hồ tiêu Bà Rịa, nhãn xuồng, 
mãng cầu ta, bưởi da xanh, ca cao và các sản phẩm nông nghiệp khác có 
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý được Cục sở hữu trí 
tuệ cấp chứng nhận bảo hộ là tiền đề để sản xuất chinh phục, mở rộng thị 
trường, mở rộng lợi thế cạnh tranh thương trường... 

(v). Đã quy hoạch và xây dựng được các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên 
canh, xác định hệ thống cây trồng, vật nuôi chủ lực để có hướng tập trung 
đầu tư, sản xuất có hiệu quả tốt nhất. 

(vi). Các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp như: Nghị định số 
98/2018/NĐ-TTg ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp 
tác, liên kết trong và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đã và đang triển khai 
thực hiện xây dựng cánh đồng lớn và kêu gọi được một số doanh nghiệp 
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, đầu tư vào 
công nghiệp chế biến, tạo cho nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát 
triển bền vững trong tương lai. 
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(vii). Công tác quản lý rừng, hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ bảo 
vệ, phòng cháy chữa cháy rừng luôn luôn được đầu tư nâng cấp, xây dựng 
mới đáp ứng công tác quản lý bảo vệ rừng. Các đơn vị quản lý rừng đã phối 
hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm địa bàn và các lực lượng vũ trang ở 
địa phương cùng các ngành các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ 
rừng ở các địa phương.  

(viii). Công tác thăm dò, định hướng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo 
vệ môi trường sinh thái được chú trọng. Hàng năm, ngành thủy sản phối 
hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật thủy 
sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản, chống khai thác IUU. Tỉnh đã ưu tiên đầu tư kinh phí cho khoa học và 
công nghệ trong việc mua sắm các trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất 
lượng, độ chính xác trong việc đo đạc bản đồ, đánh giá tài nguyên.  

(ix). Ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác sử dụng các phần mềm chuyên 
dùng vào công tác kiểm tra, giám sát tài nguyên, chất lượng giao đất, giao 
rừng và phục vụ công tác quản lý hồ sơ dữ liệu. Đào tạo, tập huấn tăng 
cường năng lực cho cán bộ địa chính, lâm nghiệp cấp huyện, xã nhằm đảm 
bảo khả năng tham mưu, thẩm định, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ 
chức thực hiện. Các chương trình, dự án bảo vệ, phục hồi đa dạng sinh 
học, nâng cấp chất lượng rừng đã được triển khai ở các khu rừng đặc dụng 
và rừng phòng hộ góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh 
học. Góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường ven biển, phục vụ phát triển 
du lịch của địa phương và bảo vệ quốc phòng ở vùng ven biển và hải đảo.  

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp mặc dù đã được cải 
thiện nhưng vẫn còn thiếu và không đồng bộ để áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
hay ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; đặc biệt là thủy lợi, giao 
thông nội đồng, điện và hệ thống cơ sở chế biến nông sản. 

(ii). Kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, kinh tế hợp tác vẫn còn là hình thức; vấn 
đề hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ chỉ mới bước đầu được thực 
hiện. Để hình thành và phát triển các chuỗi liên kết trong nông nghiệp thực 
chất và chia sẻ hài hoà về lợi ích vẫn là con đường dài.   

(iii). Dịch vụ nông nghiệp vẫn còn rất nhỏ bé cả về quy mô và tỷ trọng, không 
đáp ứng được yêu cầu của các lĩnh vực sản xuất. Sản xuất trồng trọt, các 
loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế thấp đang chiếm tỷ trọng lớn (có 
trên 65% diện tích đang trồng cây có giá trị thấp và rất thấp; 25% diện tích 
đang trồng cây có giá trị trung bình và chỉ khoảng 10% diện tích đang trồng 
cây có giá trị cao). 

(iv). Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thiên về sử dụng các 
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nguồn tài nguyên hữu hạn. Nguồn tài nguyên vô hạn là tri thức, khoa học 
công nghệ, chính sách, thương hiệu... đã bước đầu được khai thác; tuy 
nhiên, mức độ khai thác chưa lớn nên hiệu quả không cao. Cơ cấu nguồn 
nhân lực sử dụng trong nông nghiệp còn nhiều bất cập. 

(v). Công tác quy hoạch quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn có sự chồng chéo 
giữa các ngành ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ và phát triển rừng. 
Việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất chưa triệt để và thiếu kiên quyết. 
Hoạt động giao đất, giao rừng chậm được triển khai. Sự phối hợp giữa các 
ngành liên quan đến sử dụng đất lâm nghiệp ở nhiều nơi còn chưa tốt. Chế 
biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và thương mại lâm sản nhỏ hẹp. Cơ cấu cây 
trồng chủ yếu là Keo lai và Cao su với chu kỳ kinh doanh ngắn. Việc áp 
dụng các công nghệ cao trong việc chọn tuyển các loài cây có năng suất 
cao để trồng rừng nguyên liệu cũng như nghiên cứu hệ thống các biện pháp 
kỹ thuật lâm sinh tiên tiến còn hạn chế.  

(vi). Hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản vẫn phát triển tự phát, chưa theo 
quy hoạch. Các trại giống còn nằm trong vùng dân cư và các cụm quy hoạch 
du lịch, giải trí dọc theo bờ biển từ khu vực Hải Đăng, TP. Vũng Tàu đến 
khu vực Long Hải, huyện Long Điền. Vì vậy, các cơ sở không được phép 
nâng cấp, mở rộng sản xuất, các cơ sở chỉ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, cầm 
chừng chờ đền bù giải tỏa. Do đó, việc đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị để 
sản xuất bị hạn chế dẫn đến chất lượng con giống và môi trường khu vực 
không đảm bảo. 

(2). Nguyên nhân 

(i). Các điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài thuận lợi cũng 
có những hạn chế như: trong mùa mưa và mùa khô nắng nóng kéo dài; đất 
có tầng canh tác mỏng; nguồn nước phân bố không đều, nước ngầm bị khai 
thác quá mức,... đã thực sự là những điểm yếu khó giải quyết trong phát 
triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện rất rõ là khu vực trồng 
cao su, do hiệu quả kinh tế thấp, muốn chuyển đổi sang mô hình canh tác 
hiệu quả cao hơn (như rau, cây ăn quả) song không thể cân đối nguồn nước 
tưới, chọn giải pháp trữ nước mưa thì mất diện tích, ảnh hưởng môi trường 
khi đào đắp xây dựng công trình, vốn đầu tư vô cùng tốn kém.   

(ii). Vốn đầu tư cho nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
tổng đầu tư toàn xã hội; các nguồn đầu tư chủ yếu là nông dân và ngân 
sách nhà nước. Việc kêu gọi vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn liên doanh, liên kết khác... đang gặp 
nhiều khó khăn bởi tính rủi ro trong nông nghiệp lớn, chưa có sự hợp tác 
hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, vai trò 
và hiệu quả quản lý của nhà nước chưa cao, chưa có đủ các chính sách 
thực sự khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp. 

(iii). Nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chủ 
yếu từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, suất đầu tư cho công tác khoán bảo vệ 
rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, trồng rừng còn rất thấp, vì vậy người dân 
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chưa thực sự sống được từ nghề rừng và không còn gắn bó nhiều với việc 
tuần tra bảo vệ rừng. Dịch vụ môi trường rừng chậm triển khai. Nguồn vốn 
huy động từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn hạn chế. Năng 
lực của đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là các ban quản lý 
rừng còn hạn chế. Đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý rừng bền vững, bảo 
tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, tổ chức quản lý du lịch sinh thái.  

(iv). Nguồn nước ngọt hạn chế, chất lượng nước ở một số khu vực đang bị ô 
nhiễm hoặc nguyên cơ tái ô nhiễm, nguy cơ ô nhiễm trong tương lai (sông 
Thị Vải, sông Dinh) đều ảnh hưởng xấu đến nuôi trồng thủy sản. 

(v). Việc quy hoạch phát triển các trung tâm kinh tế công nghiệp và cảng biển 
và phát triển du lịch đang được ưu tiên, nên đến nay về cơ bản còn khá ít 
không gian cho phát triển thủy sản. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục 
vụ phát triển thủy sản hạn chế về vốn, chậm triển khai. Các dự án thủy lợi 
còn đầu tư dàn trải nên hiệu quả chưa cao. 

(vi). Chất lượng nhân lực, nhất là nhân lực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao và nuôi trồng và đánh bắt thủy sản còn chưa đáp ứng được 
yêu cầu. Phần lớn lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 
chưa được đào tạo hoặc đào tạo giản đơn nên kỹ thuật sản xuất chưa cao.  

2. Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội 
2.1. Thực trạng lao động, việc làm, đời sống dân cư và các chính sách xã hội 
2.1.1. Lao động, việc làm 
Lao động trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 biến động tăng, giảm không đều, tương tự 
như xu hướng tăng trưởng quy mô nền kinh tế của tỉnh.  

Năm 2019, tổng số lao động trên địa bàn là 612.172 người, tăng 37.136 người so với 
năm 2015 và 96.136 người so với năm 2010.  

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn (nhất là trong lĩnh vực dịch vụ) tạm dừng hoạt động dẫn đến số lượng lao động 
trên địa bàn cũng giảm chỉ còn 577.656 người (giảm 34.058 người so với năm 2019).  

Lao động tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, khu vực này chiếm 
tới trên 80% tổng số lao động trên địa bàn. Tiếp theo là khu vực nông, lâm nghiệp thủy 
sản chiếm 14,1% tổng số lao động trên địa bàn năm 2020. Lao động trong khu vực dịch 
vụ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ bằng 3,96% tổng lao động năm 2019 và 2,12% tổng số lao 
động vào năm 2020. 

Về cơ cấu lao động theo giới tính, do đặc thù nền kinh tế của tỉnh chủ yếu là sản xuất 
công nghiệp nên tỷ trọng lao động nam nhiều hơn lao động nữ. Năm 2010, lao động nam 
chiếm 56,8%, lao động nữ chiếm 43,2% trong tổng lao đồng. Tỷ lệ này tương ứng năm 
2015 là 55,8% và 44,2%, năm 2020 là 54,8% và 45,2%. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (có bằng cấp, chứng chỉ) trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 
30,1%, xếp thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ (sau TP, Hồ Chí Minh với 38,7%) và cao hơn 
nhiều so với trung bình chung cả nước (24,1%). 
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Hình 36. Lao động trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu chia theo ngành kinh tế giai đoạn 
2011-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với dân số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
khá thấp, năm 2010 là 50,6%, năm 2015 là 52% và năm 2019 là 53,1%. Tỷ lệ này thấp 
hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (năm 2019) là 55,7% và vùng Đông Nam Bộ 
(56,7%) và chỉ cao hơn TP. Hồ Chí Minh (51,9%). Năm 2020, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi so 
với dân số trên địa bàn giảm chỉ còn 49,5%, thấp nhất trong vùng Đông Nam Bộ.  

Công tác giải quyết việc làm luôn được chú trọng, số lao động được sắp xếp việc làm 
năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong giai đoạn 2016-2020, đã giải quyết việc làm cho 
210.186 lượt lao động đạt 129,7% so với kế hoạch đề ra, đạt 130,1% so với giai đoạn 
2011-2015. 

Năm 2010, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu là 1,62%, tỷ lệ này năm 2015 là 1,2%, đến năm 2020 tăng lên 3,84%. Nguyên nhân 
chủ yếu do dịch Covid đã gây gián đoạn chuỗi sản xuất, giảm việc làm của người lao 
động. Ngoài ra, một số lĩnh vực như nông, lâm thủy sản, du lịch có tính thời vụ dẫn đến 
không đảm bảo việc làm cả năm cho người lao động. 

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn cũng ở mức khá cao 
so với các tỉnh trong vùng ĐNB và cả nước. Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng 
lao động trên địa bàn là 3,56%, cao thứ 2 trong vùng Đông Nam Bộ (sau TP. Hồ Chí 
Minh) và cao hơn so với mức chung cả nước (2,48%). Nguyên nhân là do sản xuất công 
nghiệp (khu vực có đóng góp lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh) không tập trung vào các 
ngành thâm dụng lao động mà chủ yếu tập trung các các ngành công nghiệp nặng, công 
nghiệp kỹ thuật cao. 

2.1.2. Mức sống dân cư 
Thu nhập và đời sống của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng được nâng cao. 
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Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê về mức sống dân cư, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu nằm trong nhóm 8 tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Trong 
giai đoạn 2015-2020, thu nhập bình quân đầu người tăng với nhịp độ trung bình 
4,2%/năm. Thu nhập bình quân một người một tháng của người dân trong tỉnh năm 2020 
đạt 4,61 triệu đồng/người, xếp thứ 3/6 tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và thứ 7/63 đại 
phương cả nước. Trong đó nhóm có thu nhập thấp nhất là 1,387 triệu đồng/người/tháng, 
nhóm có thu nhập cao nhất là 10,302 triệu đồng/người/tháng. Chênh lệch giữa nhóm 
người có thu nhập cao nhất và thấp nhất tăng từ 8,6 lần năm 2010 lên 8,7 lầm năm 2016 
và 9,2 lần năm 2018. Song theo kết quả khảo sát mức sống năm 2020, tỷ lệ này đã thhu 
hẹp lại chỉ còn 7,4 lần. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh đã giảm từ 0,99% năm 
2017 xuống còn 0,09% vào năm 2020. 

Năm 2020, 99,6% hộ gia đình trên địa bàn có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, chỉ còn 0,4% 
hộ có nhà ở thiếu kiên cố và không có hộ nào có nhà ở đơn sơ. Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người trên địa bàn năm 2020 đạt 29,8 m2/người, cao nhất trong vùng ĐNB, 
cao hơn mức bình quân chung cả nước (25,2 m2/người). Điều này cho thấy điều kiện 
sống của người dân trong tỉnh khá tốt. 

2.1.3. Thực hiện các chính sách xã hội 
(1). Chính sách người có công  

Việc giải quyết chế độ luôn kịp thời, chu đáo góp phần thực hiện tốt chủ trương “đền ơn 
đáo nghĩa trên địa bàn tỉnh”. Giai đoạn 2011-2015 đã giải quyết chế độ cho 5.368 đối 
tượng chính sách ưu đãi người có công, giai đoạn 2016-2020 xét duyệt chế độ ưu đãi 
cho 16.000 đối tượng người có công với cách mạng. 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đã vận động (khoảng 11,1 tỷ đồng) các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân… góp phần hỗ trợ đời sống, xây dựng và cải tạo nhà ở đối với 
nhiều hộ gia đình chính sách, giúp các hộ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Quỹ đã 
hỗ trợ thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn 
tỉnh (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ - giai đoạn 2) đối với 200 đối tượng 
xây mới nhà ở với số tiền 2,683 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 45 căn nhà tình nghĩa với tổng 
số tiền 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm 
nghèo với khoảng 2,9 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với 
số tiền 76 triệu đồng.  

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện các chính sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng người có 
công với cách mạng, miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền mua nhà thuộc sở hữu 
Nhà nước… Thực hiện các dự án xây dựng nhằm chăm lo, phục vụ đối tượng người có 
công và thể hiện nghĩa cử tri ân đối vối các liệt sỹ như: dự án Cải tạo nâng cấp Nghĩa 
trang liệt sỹ tỉnh; dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm điều dưỡng người có công và Dự 
án xây dựng Nhà tiếp đón người có công tại huyện Côn Đảo. 

(2). Các hoạt động bảo trợ xã hội 

Thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 130.552 lượt đối tượng bảo trợ xã 
hội, đồng thời thực hiện cứu trợ đột xuất cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.  

Về các chính sách đối với người khuyết tật, theo số liệu khảo sát năm 2019, trên địa bàn 
tỉnh có có 12.234 người khuyết tật, trong đó: có 9.784 đối tượng được hưởng trợ cấp 
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thường xuyên tại cộng đồng và 514 đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã 
công lập; 367 đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; 
4.627 lượt người khuyết tật được trợ giúp y tế, hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng, hỗ 
trợ xe lăn, xe lắc. Tỉnh cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết 
tật có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. 

Các chính sách đối với người cao tuổi như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hoạt động văn 
hóa, thể dục, thể thao, miễn giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham gia giam thông hoặc 
tham quan, du lịch,… được các sở, ngành, địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời. 

Về công tác tiếp nhận, chăm sóc, quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, các cơ sở bảo trợ xã 
hội công lập đã tiếp nhận 3.841 lượt đối tượng, hiện nay các cơ sở đang nuôi dưỡng 
khoảng 807 lượt đối tượng. Việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo đảm theo 
thủ tục và chế độ quy định của Trung ương và chính sách riêng của địa phương. Ngoài 
ra, trên địa bàn tỉnh cón có 31 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập nuôi dưỡng thường 
xuyên khoảng hơn 700 đối tượng là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ 
côi, trẻ em bị bỏ rơi và những người có hoàn cảnh khó khăn khác. Trong đó có 11 cơ sở 
đã được cấp phép hoạt động theo quy định, các cơ sở còn lại do nuôi dưỡng trẻ em thuộc 
hộ gia đình gửi hoặc vướng về chứng nhận quyền sử dụng đất chưa rõ ràng (đất nông 
nghiệp, chủ cơ sở chưa đứng tên chủ quyền đất,…) nên chưa được cấp phép. 

2.1.4. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, từ những ngành 
nghề/khu vực tạo giá trị gia tăng thấp sang ngành nghề/khu vực có giá trị 
gia tăng cao. Thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện. 

(ii). Phát huy thành quả tăng trưởng kinh tế, đời sống của người dân ngày càng 
được nâng lên, khoảng cách về chênh lệch thu nhập giữa nhóm thu nhập 
cao nhất và thấp nhất có sự cải thiện theo hướng thu hẹp lại cho thấy mức 
sống của người dân trong tỉnh ngày càng đồng đều hơn. 

(iii). Công tác giải quyết chế độ, chăm lo cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã 
hội, hộ nghèo, người cao tuồi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… được thực 
hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. 

(iv). Công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tương tại các cơ sở bảo trợ xã hội được 
thực hiện tốt. Chế độ nuôi dưỡng đối tượng cao hơn mức quy định chung 
của Chính phủ.  

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Chất lượng nguồn nhân lực tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung chưa 
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Nguồn nhân lực chất lượng cao và 
lao động qua đào tạo nghề còn thiếu. Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn 
lớn (phân tích từ số liệu do Cục thống kê tỉnh cung cấp); tỷ lệ lao động đào 
tạo ngắn hạn và sơ cấp còn nhiều; thiếu lao động lành nghề, các chuyên 
gia kỹ thuật và quản lý giỏi. 
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(ii). Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn có xu hướng 
gia tăng và cao hơn mức trung bình chung cả nước cho thấy công tác giải 
quyết việc làm chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu của 
người lao động. 

(iii). Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động bộc lộ 
nhiều bất cập và chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động/thị trường 
lao động. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm đạt kết quả chưa cao. 

(iv). Các địa phương chưa triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới về xác 
định mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ cấp thường xuyên. 

(2). Nguyên nhân 

(i). Chưa có giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp phù hợp để đào tạo, nâng 
cao chất lượng của nguồn nhân lực. Nhận thức của người dân/người lao 
động về sự cần thiết, tầm quan trọng của đào tạo, nâng cao trình độ chuyên 
môn, tay nghề của người lao động còn hạn chế. 

(ii). Nguồn cung việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân (thị 
trường lao động còn hạn chế, tỷ lệ việc làm mới được tạo ra chưa tương 
ứng với sự gia tăng về số lượng lao động). Khả năng cạnh tranh của lao 
động trong tỉnh còn yếu về trình độ tay nghề, ngoại ngữ; hiểu biết về hoạt 
động xuất khẩu lao động của người lao động còn hạn chế.  

(iii). Năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và đội ngũ nhân lực làm 
công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động chưa đáp 
ứng được đòi hỏi thực tiễn. 

2.2. Thực trạng phát triển giáo dục, đào tạo  
2.2.1. Giáo dục mầm non 
a). Mạng lưới trường mầm non 

Mạng lưới trường, lớp mầm non đa dạng về loại hình sở hữu. Đây là cấp học có mức độ 
xã hội hóa (XHH) cao nhất trong các cấp giáo dục. Số trường công lập ngày càng giảm 
và thay vào đó là những trường ngoài công lập. Tính trong giai đoạn 10 năm từ năm học 
2010-2011 đến năm học 2020-2021, số cơ sở giáo dục mầm non tăng từ 126 trường với 
1.223 lớp (trong đó: 92 trường công lập và 34 trường ngoài công lập) lên tới 187 trường 
với 2.523 lớp (trong đó: 111 trường công lập và 76 trường ngoài công lập). 

Bảng 28. Số lớp mầm non theo đơn vị hành chính trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu 
         Đơn vị: Lớp 

TT Nội dung 

Năm học 2010-2011 Năm học 2015-2016 Năm học 2020-2021 

Tổng 
số 

Chia ra 
Tổng 

số 

Chia ra 
Tổng 

số 

Chia ra 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

 TỔNG SỐ  1.223 690 533 2.188 1.178 1.010 2.523 1.309 1.214 
1 TP. Vũng Tàu  371 131 240 875 324 551 895 307 588 
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TT Nội dung 

Năm học 2010-2011 Năm học 2015-2016 Năm học 2020-2021 

Tổng 
số 

Chia ra 
Tổng 

số 

Chia ra 
Tổng 

số 

Chia ra 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

Công  
lập 

Ngoài  
Công lập 

2 TP. Bà Rịa 116 71 45 212 138 74 328 206 122 

3 TX. Phú Mỹ 200 116 84 303 155 148 362 112 250 

4 H.Châu Đức 193 136 57 254 191 63 273 203 70 

5 H. Long Điền  120 46 74 153 72 81 195 114 81 

6 H.Đất Đỏ  51 51 0 118 86 32 144 114 30 

7 H.Xuyên Mộc  162 129 33 250 189 61 285 212 73 

8 H.Côn Đảo 10 10 0 23 23 - 41 41 - 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

Tuy nhiên, mạng lưới trường/lớp tại một số địa bàn chưa được quy hoạch hợp lý, đặc 
biệt ở nông thôn; đồng thời hệ thống trường/lớp mầm non công lập còn khá mỏng nhất 
là ở các xã vùng sâu/xa. Số trường mầm non ngoài công lập giai đoạn 2011-2020 tại TP. 
Vũng Tàu đã tăng rất nhanh từ 24 trường lên tới 32 trường và TP. Bà Rịa từ 5 trường 
tăng lên 11 trường trong 10 năm. Trong khi đó, huyện Đất Đỏ và huyện Côn Đảo số 
trường mầm non không những thấp hơn các huyện, thành phố khác mà đến nay - không 
tăng thêm trường nào. 

b). Thực trạng giáo dục mầm non 

Số trẻ em đi học mầm non có xu hướng tăng 6,56%/năm giai đoạn 2011-2015 và tiếp tục 
tăng thêm 1,13%/năm giai đoạn 2016-2020. Công tác xã hội hoá giáo dục mầm non được 
đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả thiết thực tỷ lệ trẻ em ra lớp ở các cơ sở tư thục 
chiếm 45,51% (năm học 2020-2021). Năm học 2010-2011, tổng số trẻ em mầm non thuộc 
loại hình ngoài công lập đã đạt 45,1%; số trẻ mầm non thuộc loại hình công lập đạt 54,9%. 
Đến năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ mầm non ngoài công lập tăng lên 47% và tỷ lệ trẻ mầm 
non công lập giảm xuống còn 53%. Tuy nhiên, mức độ phát triển học sinh giữa hai loại 
hình của cấp học này rất không đồng đều giữa các huyện/thị/thành phố. 

Năm học 2020-2021 có 82/82 xã, phường, thị trấn và 08/08 huyện, thị xã, thành phố tiếp 
tục duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN. Quy mô trẻ mầm non qua các năm (từ năm 2010-
2020) có mức tăng cao nhất là TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ trong khi đó quy mô trẻ mầm 
non tại huyện Côn Đảo thấp nhất mặc dù quy mô trẻ mầm non đã tăng gấp gần 3,5 lần 
(từ 290 học sinh năm 2010 lên 1.000 học sinh năm 2020). Quy mô trẻ mầm non của tỉnh 
năm học 2020-2021 vẫn tập trung nhiều hơn ở nhóm trẻ công lập nhưng TP. Vũng Tàu 
và TX. Phú Mỹ lại có quy mô trẻ mầm non ngoài công lập cao hơn khá nhiều so quy mô 
trẻ mầm non công lập lần lượt là 13.767 em so 9.540 em và 7.184 em so 2.845 em.   

2.2.2. Giáo dục phổ thông 
a). Mạng lưới trường phổ thông 

Giai đoạn 2010-2020, hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu phát triển rộng khắp với các loại hình phong phú (công lập và ngoài công lập). 
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Đến nay, tỉnh có tổng số: : 265 trường (trong đó: Tiểu học: 137 trường, THCS: 89 trường, 
THPT: 32 trường, PTCS: 02 trường, Trung học: 05 trường). 

(1). Tiểu học:  

Tiểu học là cấp có cơ sở vật chất tương đối tốt, đã xoá bỏ hoàn toàn được phòng học 
tạm. Do tỉnh thực hiện Đề án sáp nhập trường, mạng lưới trường, lớp tiểu học của Bà 
Rịa - Vũng Tàu giảm từ 142 trường với 2.953 lớp (năm học 2010-2011) xuống còn 137 
trường với 3.245 lớp (năm học 2020-2021), trong đó: có 134 trường công lập, 03 trường 
ngoài công lập. Hệ thống trường được phân bố khắp các huyện/thị và tất cả các 
xã/phường. Sự phân bố các trường tiểu học gắn liền với địa bàn dân cư, cơ bản đảm 
bảo bán kính phục vụ, đã tạo thuận lợi cho trẻ em khi tới trường. Riêng thành phố Vũng 
Tàu, thị xã Phú Mỹ do mật độ dân cư cao nên số trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu 
người dân. 

(2). Trung học cơ sở:  

Năm học 2020-2021, trên địa bàn tỉnh có 89 trường THCS, (trong đó: 100% là trường 
công lập). Số trường đạt chuẩn là 72 trường (đạt tỷ lệ 80%) với tổng 2.100 lớp học. Về 
cơ bản các trường THCS đã được phân bố đồng đều và rộng khắp tại các đơn vị hành 
chính cấp xã, phường, thị trấn. Tại một số địa bàn như thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng 
Tàu, do tình hình phát triển kinh tế - xã hội, di cư và dân số cơ học tăng mạnh, dẫn đến 
có một số trường THCS tại đây phải tiếp nhận số lượng học sinh cao hơn so với khả 
năng cơ sở vật chất. 

(3). Trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học:  

Năm 2020, toàn tỉnh có 37 trường, trong đó có 30 trường công lập và 07 trường ngoài 
công lập. Trong 30 trường công lập có 01 trường chuyên, 01 trường phổ thông dân tộc 
nội trú, 07 trường tư thục trong đó có 05 trường có nhiều cấp học. 

Các trường THPT được đầu tư, phân bố đều khắp ở địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
theo quy mô dân số và cơ bản đảm bảo bán kính phục vụ. Số trường THPT và phổ thông 
có nhiều cấp học nhiều nhất tại thành phố Vũng Tàu với 12 trường và ít nhất tại Côn Đảo 
có 01 trường. 

b). Thực trạng giáo dục phổ thông 

Trong giai đoạn 2011-2020, giáo dục phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều 
chuyển biến tích cực và đạt những kết quả khả quan, đặc biệt duy trì phổ cập Giáo dục 
Tiểu học mức độ 3 toàn tỉnh; phổ cập THCS mức độ 2 đối với 6/8 huyện, thị xã và thành 
phố và đạt mức độ 3 đối với TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ. Quy mô giáo dục phổ thông nếu 
xét trong giai đoạn 10 năm thì có xu hướng giảm nhẹ song chủ yếu giảm ở giai đoạn 
2011-2015 và tăng dần ở giai đoạn 2016-2020. 

Quy mô học sinh bậc Tiểu học và THCS tăng dần đều trong giai đoạn 2011-2015 và giai 
đoạn 2016-2020. Riêng cấp THPT giảm -2,51% giai đoạn 2011-2015; tuy nhiên, số học 
sinh cũng dần tăng trở lại ở giai đoạn 2016-2020, với mức tăng là 3,35%. 

Chất lượng giáo dục thể hiện qua kết quả học tập cho thấy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 
được một số kết quả tích cực. Năm học 2018-2019 so với năm học 2015-2016, tỷ lệ lên 
lớp của học sinh cấp THCS và THPT tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm. Tỷ lệ lên lớp của 
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bậc THPT cao hơn so với vùng và cả nước song tỷ lệ lưu ban bậc tiểu học của Bà Rịa - 
Vũng Tàu có xu hướng tăng và cao gần gấp 2 lần so với tỷ lệ này của vùng và của cả 
nước lần lượt (1,4% so với 0,8% và 0,79%). Tỷ lệ học sinh lưu ban cấp THPT của tỉnh ở 
mức thấp nhất (0,02%) so với vùng và cả nước lần lượt 0,28% và 0,69%. Tỷ lệ bỏ học 
bậc THPT của Bà Rịa - Vũng Tàu giảm mạnh nhất còn 0,58% (năm học 2018-2019) chỉ 
bằng 40,8% so của vùng và bằng 43,9% so cả nước. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông 
các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng và cả nước năm học 2018-2019 đều có xu 
hướng giảm so với năm học 2015-2016, riêng tỷ lệ tốt nghiệp bậc THCS của tỉnh năm 
học 2018-2019 giảm rất mạnh 9,08% so năm học 2015-2016. 

2.2.3. Giáo dục thường xuyên 
a). Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên 

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 06 trung tâm GDTX, trong đó: 01 Trung tâm GDTX 
tỉnh tại TP. Bà Rịa, 05 TTGDTX cấp huyện (trong đó: 02 trung tâm GDTX - Dạy nghề và 
Giới thiệu việc làm tại huyện Châu Đức và Xuyên Mộc; 01 trung tâm GDTX - hướng 
nghiệp tại TP. Vũng Tàu; 02 trung tâm GDTX tại huyện Long Điền và TX. Phú Mỹ) với 
tổng số 140 phòng học (phòng học và phòng chức năng). Toàn tỉnh có 174 trung tâm 
ngoại ngữ, 73 trung tâm học tập cộng đồng có trụ sở riêng, 32 cơ sở giáo dục kỹ năng 
sống và giáo dục hoạt động ngoài giờ chính khóa. 

Với hệ thống các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng ở khắp các huyện, thị 
xã, thành phố đã cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật 
cho người dân với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt. Các trung tâm Giáo dục 
thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động liên kết, phối hợp trong đào 
tạo nghề kết hợp dạy văn hóa trung học phổ thông cho học viên cũng như các trường 
Khuyết tật đã chủ động trong việc đã tiến hành dạy nghề phù hợp với khả năng của học 
sinh để các em hòa nhập xã hội và tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường. 

b). Thực trạng giáo dục thường xuyên 

Trong những năm qua, giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm các 
trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng) từng bước phát triển cả quy mô và chất 
lượng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu giáo dục - đào tạo của tỉnh, nhu cầu học tập thường 
xuyên và liên tục của nhân dân.  

Hiện nay, các trung tâm GDTX dạy và đào tạo nghề cho 2.716 học viên với 2.103 học 
viên học tập trung (chiếm 77,4%). TX. Phú Mỹ nơi có nhiều khu công nghiệp cũng là nơi 
đào tạo nhiều học viên nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ học viên/giáo viên tại các địa phương chưa 
đồng đều. Tỷ lệ học viên/giáo viên tại Phú Mỹ cao hơn nhiều so địa phương khác ở mức 
44,5 học viên/giáo viên, huyện Long Điền là nơi có số học viên/giáo viên thấp nhất đạt 
mức 09 học viên/giáo viên. 

Hệ thống giáo dục thường xuyên đã góp phần quan trọng vào công tác phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ và bổ túc văn hóa cho người dân trong tỉnh. Trong 10 năm (2010-2020), toàn 
tỉnh đã thực hiện xoá mù chữ cho 871 học viên. Số học viên được xoá mù chữ giảm đáng 
kể hơn 12 lần so 10 năm về trước (871 học viên năm 2020 so 67 học viên năm 2010) và 
chủ yếu tập trung tại 02 huyện: huyện Đất Đỏ (41 học viên) và huyện Côn Đảo (26 học 
viên). Hàng năm, các Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, huyện đã tổ chức cho hàng 
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nghìn học viên đến học tại các lớp bổ túc bậc phổ thông. Tuy nhiên, số học viên học bổ 
túc văn hoá có xu hướng giảm dần qua các năm từ 3.302 học sinh năm học 2010-2011 
xuống còn 2.630 HS năm học 2020-2021. 

2.2.4. Giáo dục nghề nghiệp 
a). Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(1). Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 47 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: (06 trường cao đẳng, 
06 trường trung cấp, 07 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 30 cơ sở khác có đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp), chiếm 16% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp của vùng 
Đông Nam Bộ. Trong đó, có 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và 36 cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp ngoài công lập.  

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phân bố không đồng đều, tập trung nhiều ở TP. 
Vũng Tàu với 30 cơ sở; TP. Bà Rịa có 07 cơ sở; TX. Phú Mỹ 04 cơ sở; các huyện Long 
Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, mỗi huyện 02 cơ sở; huyện Châu Đức 01 cơ sở; huyện Côn 
Đảo chưa có cơ sở nào đăng ký tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Ngoài các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nêu trên, còn có các cơ sở dạy nghề truyền thống 
tại nhà, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ như: tiệm may mặc, sửa chữa xe gắn máy, 
uốn tóc, hớt tóc, sửa chữa điện tử… mỗi cơ sở từ 1-5 người vừa học vừa làm với thời 
gian linh hoạt chủ yếu là thực hành cho đến khi thạo nghề. Hiện nay, hình thức đào tạo 
này vẫn tồn tại và phát triển mạnh, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nhỏ, 
đã thu hút một số lượng lớn lao động tham gia học nghề. 

Nhìn chung, giai đoạn 2010-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động tương đối 
ổn định. 

(2). Mạng lưới trường cao đẳng 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 trường Cao đẳng: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Bà 
Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu; Cao đẳng Dầu khí; Cao đẳng quốc tế Tuệ 
Đức Vabis, Cao đẳng khách sạn quốc tế Imperial. Cơ sở giảng dạy của các trường Cao 
đẳng chủ yếu ở TP. Vũng Tàu. 

(3). Mạng lưới trường Trung cấp nghề 

Trên địa bàn tỉnh có 6 trường trung cấp là Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn Bà 
Rịa - Vũng Tàu; Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung cấp chuyện nghiệp Bà Rịa; 
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường Trung cấp Bách 
khoa Vũng Tàu; Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Phước Lộc. Các trường 
trung cấp chủ yếu được đặt trụ sở tại TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa. 

b). Thực trạng giáo dục nghề nghiệp 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp nhiều ngành nghề đào 
tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu về lao động của các ngành kinh tế của địa phương. Các 
trường cao đẳng, trung cấp tập trung đào tạo nghề cho ngành dầu khí, cơ khí, chế tạo 
như điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hóa không khí, điện dân dụng… và các 
chuyên ngành phục vụ du lịch như quản lý khách sạn, resort; nấu ăn; tiếng Anh lễ tân…; 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

127 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

trong khi đó các trung tâm giáo dục thường xuyên tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp 
như chăm sóc cây trồng; chăm nuôi gia súc, gia cầm... Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
ngoài công lập chủ yếu là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cung cấp các chương trình 
đào tạo trong lĩnh vực vận tải như lái xe ô tô và lĩnh vực nông nghiệp như chăm sóc cây 
trồng, vật nuôi. 

Giai đoạn 2016-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, 
đào tạo nghề cho 149.959 học viên (đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch đề ra và bằng 100,6% 
giai đoạn 2011-2015). Trong đó: Trình độ cao đẳng, trung cấp: 13.361 người (đạt 77,7% 
chỉ tiêu kế hoạch và bằng 96,3% giai đoạn 2011-2015); trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 
03 tháng: 136.598 người (đạt 100,6% chỉ tiêu kế hoạch và bằng 101% giai đoạn 2011-
2015)19.  

Với cơ sở vật chất, số lượng học viên, sinh viên đang theo học hàng năm tại các cơ sở 
GDNN có mức tăng giảm không ổn định theo từng năm. Năm 2020, số lượng học viên, 
sinh viên tuyển sinh mới là 31.343 người, giảm 780 người so với năm 2016, với tốc độ 
tăng bình quân năm đạt 0,34%. Trong đó, số học viên sơ cấp tuyển sinh mới có tốc độ 
tăng cao nhất 0,21%, cho thấy nhu cầu học hệ sơ cấp cao hơn so với các cấp học khác.  

Số học viên, sinh viên tốt nghiệp tăng trung bình 2% hàng năm. Số học viên, sinh viên tốt 
nghiệp hệ sơ cấp tăng nhanh và liên tục qua các năm, trong khi học viên, sinh viên các 
cấp học còn lại có xu hướng chững lại hoặc tăng ít. Về cơ cấu tốt nghiệp, chiếm gần 93% 
là học viên hệ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác và tỷ trọng này có xu hướng 
tăng, trong khi học viên, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp chỉ chiếm khoảng từ 
2% đến 4% và có xu hướng không tăng. So sánh với cơ cấu tốt nghiệp giáo dục nghề 
nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và cả nước có thể thấy sự bất hợp lý về cơ cấu tốt nghiệp 
giáo dục nghề nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỷ trọng học viên, sinh viên tốt nghiệp hệ 
sơ cấp quá cao, cho thấy lực lượng lao động được đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề 
nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu có trình độ nghề thấp hơn so với các tỉnh trong vùng và so 
với tình hình chung của cả nước. 

2.2.5. Giáo dục đại học và sư phạm 
a). Mạng lưới cơ sơ giáo dục đại học, sư phạm 

Trên địa bàn tỉnh, có 01 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng sư phạm) và 02 trường đại 
học ngoài công lập.  

(i). Trường Cao đẳng sư phạm là trường cao đẳng duy nhất ở Bà Rịa - Vũng 
Tàu do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Trường đã được đầu tư, xây dựng 
cơ sở vật chất, thiết bị dạy học với đầy đủ giảng đường, phòng học chuyên 
ngành, phòng máy tính, phòng ngoại ngữ, phòng thí nghiệm, phòng thực 
hành, thư viện, phòng thể thao đa năng, ký túc xá, sân vận động. Với hiện 
trạng cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, đồng bộ, trường đảm bảo đáp 
ứng quy mô đào tạo 2.000-3.000 sinh viên/học viên. 

(ii). Trường Đại học Dầu Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia, được thành lập 

                                            
19 Giai đoạn 2011-2015: Tổng tuyển mới 149.122 người, trong đó cao đẳng 5.403 người, trung cấp 8.470 người, sơ 
cấp và đào tạo dưới 3 tháng 135.249 người 
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năm 2011 và đưa vào sử dụng năm học 2014-2015. Trường được đầu tư 
cơ sở vật chất đồng bộ, bao gồm phòng thí nghiệm, thư viện đáp ứng cho 
các hoạt động giảng dạy đại học, sau đại học và tổ chức các khóa bồi dưỡng 
ngắn hạn phục vụ các yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao của Tập đoàn. 

(iii). Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường tư thục được thành lập 
năm 2006, hiện nay được một doanh nghiệp giáo dục đầu tư, quản lý tổ 
chức hoạt động. 

b). Thực trạng giáo dục đại học, sư phạm 

(i). Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị trực thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo dục và các nguồn nhân lực khác có trình độ trung cấp, cao đẳng cho 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước. Những năm gần đây, quy mô sinh viên 
có xu hướng gia tăng từ 1.314 sinh viên (năm học 2010-2011) và hiện tăng 
lên 1.500 sinh viên. Sinh viên theo học tại trường có thể vừa học, vừa làm 
và được bồi dưỡng thường xuyên các chuyên đề, tin học và ngoại ngữ... 

(ii). Giáo dục đại học: Cùng với sự gia tăng về quy mô sinh viên của cả nước, 
vùng, quy mô sinh viên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có xu hướng gia 
tăng trong giai đoạn vừa qua. Năm học 2019-2020, số sinh viên tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tăng 1,1 lần (từ 4.645 sinh viên lên 5.153 sinh viên).  

2.2.6. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ cả về 
quy mô và chất lượng; hiệu quả giáo dục từng bước được nâng lên, đào 
tạo nhân lực bước đầu đã gắn với nhu cầu của thị trường lao động và hội 
nhập quốc tế. 

(ii). Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, kể cả địa bàn khó khăn, vùng 
hải đảo. Nhìn chung, trường lớp được xây dựng kiên cố, đa dạng các loại 
hình, từ giáo dục mầm non cho đến giáo dục đại học, cơ bản đáp ứng nhu 
cầu học tập ngày càng cao của học sinh, học viên trong độ tuổi và thực hiện 
khá tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục. 

(iii). Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được phân bố 
tương đối hợp lý về không gian. Cơ cấu đào tạo, quy mô đào tạo của các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang cấu trúc theo hướng phù hợp với 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như thị trường lao động của tỉnh. 

(iv). Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn không ngừng mở các ngành 
đào tạo mới, từng bước đào tạo nhân lực chất lượng cao phù hợp với thế 
mạnh của tỉnh hiện nay như ngành công nghiệp cảng biển, ngành dịch vụ 
du lịch và ngành nông nghiệp công nghệ cao... Trường Cao đẳng sư phạm 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài như Đại 
học Sư phạm Hyogo Nhật Bản và Đại học Burapha - Thái Lan trao đổi giảng 
viên, sinh viên nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng 
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như chia sẻ kinh nghiệm đào tạo. 

(v). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được đẩy 
mạnh theo hướng hiệu quả thiết thực, đón đầu cuộc chuyển đổi số và giáo 
dục thông minh. 

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Mạng lưới cơ sở giáo dục phân bố chưa đồng đều, ở một số địa phương 
sự phát triển trường lớp chưa phù hợp với quy mô dân cư và trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội. Các địa bàn có dân cư tăng nhanh như TP. Vũng Tàu, 
TX. Phú Mỹ, số trường, lớp mầm non, tiểu học chưa thực sự đáp ứng yêu 
cầu. Việc xây dựng một số cơ sở giáo dục chưa phù hợp với quy mô tăng 
dân số từng địa bàn; quy hoạch quỹ đất xây dựng trường chưa được bổ 
sung, điều chỉnh kịp thời. 

(ii). Mặc dù cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị giảng dạy được cải thiện 
nhưng nhìn chung vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo 
viên và học sinh. Việc chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất vẫn đang là 
một thách thức lớn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 
và chiến lược chuyển đổi số giáo dục và đào tạo. Đến năm 2020, còn 07 
trường tiểu học chưa tổ chức dạy tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 

(iii). Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. 
Kinh phí đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 
bị đào tạo còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc nguồn ngân sách Trung ương 
thông qua các chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp; việc phân bổ 
kinh phí thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. 

(iv). Một bộ phận giáo viên còn hạn chế về năng lực, phương pháp giảng dạy 
còn nặng về truyền thụ kiến thức, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển 
năng lực và phẩm chất cho người học. 

(v). Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận thuê đất dài hạn và 
vay vốn để đầu tư phát triển trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học 
sinh, nhất là bậc mầm non. 

(2). Nguyên nhân 

(i). Cơ chế hợp tác công tư hướng dẫn trong giáo dục vẫn còn nhiều vướng 
mắc dẫn đến khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hoá lĩnh vực giáo dục. 

(ii). Chưa có thay đổi mạnh mẽ trong chính sách thu hút nhân tài ngay chính 
địa phương cũng như thu hút nhân tài từ các tỉnh/thành phố lân cận đến 
làm việc ở tỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. 

(iii). Tình hình phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây, cùng với tốc độ đô 
thị hóa, công nghiệp hóa cao tại các thành phố, thị xã, dân số trong độ tuổi 
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đi học tăng cao chủ yếu ở khu vực thành thì, nơi có mật độ dân cư đông 
đúc nên không đủ quỹ đất để xây mới, mở rộng trường, lớp đáp ứng nhu 
cầu người học. 

(iv). Nhu cầu nguồn lực tài chính đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo hàng 
năm khá lớn. Tuy nhiên, nguồn lực của tỉnh luôn có hạn trong khi công tác 
XHH thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực 
này chưa đạt được mục tiêu đề ra. 

2.3. Thực trạng khoa học và công nghệ 
2.3.1. Mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ 
a). Số lượng các tổ chức khoa học và công nghệ 

Trong giai đoạn 2015-2020, số lượng các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu có sự biến động giảm từ 31 tổ chức vào năm 2015 xuống chỉ còn 27 
tổ chức vào năm 202020.  

Bảng 29. Số lượng các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Nội dung 2015 2017 2018 2019 2020 
 Tổng số 31 33 21 25 27 
I Phân theo loại hình tổ chức      

1 Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ  3 3 6 4 3 

2 Cơ sở giáo dục và đào tạo 6 6 6 6 6 
3 Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ  22 24 9 15 18 
II Phân theo lĩnh vực khoa học      
1 Khoa học tự nhiên  0 3 3 0 1 
2 Khoa học kỹ thuật và công nghệ  11 12 11 13 14 
3 Khoa học nông nghiệp  6 10 1 2 5 
4 Khoa học y dược  2 2 2 5 2 
5 Khoa học xã hội  12 6 4 5 5 
6 Khoa học nhân văn  0 0 0 0 0 
III Phân theo loại hình kinh tế      
1 Nhà nước  28 30 14 13 12 
2 Ngoài Nhà nước  3 3 7 12 15 
3 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  0 0 0 0 0 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(i). Phân theo loại hình tổ chức: các tổ chức cung cấp dịch vụ KH&CN chiếm 

                                            
20 Theo số liệu của Sở KH&CN: Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có 06 tổ chức khoa học và công nghệ được Sở 
Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ, bao gồm: 02 tổ chức khoa học công 
nghệ công lập, 04 tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập. 
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đa số trong toàn giai đoạn 2015-2020 với 22/31 tổ chức năm 2015, và 18/27 
tổ chức vào 2020; đứng thứ hai là các cơ sở giáo dục và đào tạo - loại hình 
này duy trì ổn định với số lượng là 6 cơ sở; và thứ ba là các tổ chức nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ có 3 cơ sở vào năm 2020.  

(ii). Phân theo lĩnh vực khoa học: khoa học kỹ thuật và công nghệ là lĩnh vực 
có nhiều tổ chức hoạt động nhất, với 11 tổ chức năm 2015 và 14 tổ chức 
năm 2020; đứng thứ hai là các tổ chức Khoa học nông nghiệp và Khoa học 
xã hội.  

(iii). Phân theo loại hình kinh tế: trong giai đoạn 2015-2020, tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã có sự thay đổi cơ bản về số lượng các tổ chức khoa học và công 
nghệ giữa hai khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Trong năm 2015, số 
lượng các tổ chức khoa học và công nghệ nhà nước chiếm đa số với 28/31 
tổ chức (tương đương với 90,32%), thì đến năm 2020, số lượng các tổ chức 
khoa học và công nghệ thuộc khối nhà nước đã giảm xuống chỉ còn 12/27 
tổ chức (44,44%), trong khi đó, các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài 
nhà nước đã có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng, đạt 15/27 tổ chức, 
chiếm 55,56%, cho thấy sự tham gia ngày càng tích cực của khối ngoài nhà 
nước đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

b). Cơ sở vật chất, hạ tầng khoa học và công nghệ 

Cơ sở vật chất, hạ tầng khoa học và công nghệ được tỉnh quan tâm đầu tư, tỉnh đã phê 
duyệt đầu tư 02 dự án tăng cường tiềm lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ, đã 
hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018, cụ thể:  

(i). Dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị (phòng công nghệ sinh học) 
cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay 
đã hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ đảm bảo cho 
Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển 
giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước. 

(ii). Dự án Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm cho Trung tâm 
Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sau khi hoàn thành, lĩnh vực đo 
lường đã mở rộng năng lực kiểm định thuộc 6 lĩnh vực đo, gồm có: khối 
lượng, dung tích - lưu lượng, độ dài, điện - điện từ, quang học, hóa lý, đảm 
bảo kiểm định được 60% phương tiện đo nhóm 2 có trên địa bàn tỉnh và 
thực hiện việc hiệu chuẩn được một số phương tiện đo nhóm 1 được sử 
dụng trong sản xuất tại các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp của 
tỉnh; lĩnh vực thử nghiệm, Trung tâm đã được tăng cường trang thiết bị thử 
nghiệm xác định hàm lượng vàng phục vụ công tác Quản lý nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên thị trường. 

2.3.2. Nhân lực khoa học và công nghệ 
Tổng số nhân lực khoa học và công nghệ tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 2.955 người, trong đó 
499 thạc sỹ, 95 tiến sỹ. Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin của gần 
300 nhà khoa học, chuyên gia khoa học và công nghệ sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho tỉnh 
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thông qua các hoạt động tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh21. 

Năm 2020, có 97 người đang làm việc trong các cơ quan, sở ban ngành về khoa học và 
công nghệ trên địa bàn tỉnh như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Trung tâm 
Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ... Trong đó, đa số có trình độ Đại học 
(66/97, tương đương với 68,04%).  

Trong thời gian qua, để từng bước tạo lập cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ cũng như tranh thủ được kiến thức, chất xám, kinh nghiệm của 
các nhà khoa học đầu ngành đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã 
tổ chức nhiều buổi Hội thảo, Tọa đàm, mời các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia nói 
chuyện chuyên đề về các lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm tư vấn, góp ý, chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh. Bên cạnh đó, 
đã hoàn thành đầu tư Phòng công nghệ sinh học khá hiện đại và trong thời gian tới tiếp 
tục đầu tư Khu khoa học và công nghệ biển, nhằm tạo môi trường để thu hút các chuyên 
gia, các nhà khoa học làm việc, cống hiến cho tỉnh. Hiện tại, tỉnh đang triển khai cơ chế 
đặt hàng các nhà khoa học khảo sát, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần 
đưa khoa học và công nghệ vào giải quyết. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh đào tạo 
nhân lực khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

Bảng 30. Nhân lực hoạt động KHCN trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 
Đơn vị tính: người 

TT Tên đơn vị 
Số giấy 

phép hoạt 
động 

KHCN 

Số cán bộ (Hưởng lương từ NS và 
thu dịch vụ KHCN) 

Tổng số 
Trong đó: 

Trên ĐH Đại học Khác 

1 Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ  27 7 15 5 

2 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  17 1 13 3 

3 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa 
học và công nghệ 01 31 4 22 5 

4 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng 01 22 1 16 5 

 Tổng cộng  97 13 66 18 

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.3.3. Hoạt động khoa học và công nghệ 
a). Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

(1). Giai đoạn 2010-2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã quản lý và tổ chức triển 
khai thực hiện 81 đề tài/dự án thử nghiệm trên các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và 
khoa học nhân văn, bao gồm 78 đề tài/dự án thử nghiệm cấp tỉnh, 02 dự án nông 
thôn miền núi do trung ương quản lý cấp kinh phí và 01 dự án thử nghiệm cấp nhà 

                                            
21 Báo cáo Thành tựu 30 năm Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  
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nước.  

Nhiều đề tài, dự án đã được nghiệm thu, đưa vào thực tiễn sản xuất và đời sống 
mang lại hiệu quả thiết thực như:  

“Khảo sát và tuyển chọn giống nhãn xuồng cơm vàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”,  

“Khảo sát và tuyển chọn mãng cầu ta tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”,  

“Nghiên cứu quy trình GAP đối với giống nhãn xuồng hàng hóa ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”.  

Kết quả các đề tài đã tuyển chọn được các giống cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn 
xuồng) trở thành đặc sản của tỉnh, đồng thời bảo tồn được gen và phát triển thành 
thương hiệu, qua nghiên cứu đã chuyển giao kỹ thuật, giống... góp phần tăng năng 
suất, chất lượng, giá trị thương hiệu sản phẩm, mang lại nguồn thu ổn định cho 
doanh nghiệp, người dân.  

Nhiều đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, năng lượng….  
được nghiệm thu đưa vào ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân như: Dự án Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; Đề tài “Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt 
trong cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Dự án “Ứng dụng năng lượng điện 
mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, TP. 
Vũng Tàu”. 

(2). Giai đoạn 2016-2020, Sở khoa học và công nghệ đã triển khai 37 đề tài, dự án 
khoa học và công nghệ. Trong đó có 35 đề tài, dự án cấp tỉnh và 02 dự án cấp Bộ, 
gắn với yêu cầu đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp (thủy sản, 
bảo quản, chế biến sau thu hoạch, an toàn vệ sinh thực phẩm...); phát triển năng 
lượng tái tạo; xã hội nhân văn...  

Nhiều đề tài, dự án đã được nghiệm thu, đưa vào thực tiễn sản xuất và đời sống 
mang lại hiệu quả thiết thực. Một số nhiệm vụ cấp bách bảo vệ môi trường, ứng 
phó biến đổi khí hậu đã được triển khai tích cực, kịp thời như dự án thí điểm ứng 
dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip tại khu vực Bãi Sau, 
TP. Vũng Tàu, dự án sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển trên địa bàn tỉnh,dự án xây dựng hệ thống phao 
tiêu khoanh vùng bờ biển an toàn dành cho du khách tắm biển, dự án ứng dụng 
công nghệ phục hồi san hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo... Một 
số dự án tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang triển khai như dự 
án Ngã tư thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại huyện Xuyên Mộc, dự án ứng 
dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) trồng dưa lưới và cải bó xôi, dự án ứng dụng 
công nghệ tự động hóa trong tưới nước và chiếu sáng tại Công viên Hòa Bình - 
TP. Bà Rịa, dự án ứng dụng công nghệ Blockchain tại doanh nghiệp vận tải,... 

Hầu hết các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được nghiệm thu ứng dụng vào 
thực tiễn đời sống đã mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Đặc biệt, có 02 công trình là 
Công trình xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

134 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu và Công trình 
nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy 
giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam đã được 
tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V năm 2016. 

b). Các hoạt động hỗ trợ ứng dụng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

Từ khi có Luật khoa học và công nghệ (năm 2013), công tác phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ ngày càng được tăng cường. Đã hình thành và đưa vào hoạt động Sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh (năm 2017), đến nay, sàn giao dịch đã hỗ trợ xây 
dựng hơn 1.100 gian hàng thành viên và nhà cung cấp, 450 nhà khoa học, chuyên gia tư 
vấn, hơn 4.035 sản phẩm chào bán - chào mua, hỗ trợ kết nối hơn 160 giao dịch thành 
công trên 360 giao dịch.   

Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thực hiện 337 đề án theo Chương trình khoa học và công nghệ 
hỗ trợ doanh nghiệp với mục tiêu tập trung vào hỗ trợ khuyến khích đổi mới công nghệ, 
xây dựng hệ thống quản lý và phát triển thương hiệu; có 6 sản phẩm đặc sản của tỉnh 
được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. 

Thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến năm 2020, đã phát triển thêm 04 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp khoa học 
công nghệ trên địa bàn tỉnh là 07 doanh nghiệp. Các chương trình, kế hoạch thu hút, đào 
tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ được ban hành và 
triển khai tích cực, đến nay đã có nhiều cán bộ trẻ hoàn thành các chương trình đào tạo 
theo các đề án của tỉnh, kể cả ở nước ngoài trở về, qua đó góp phần phát triển số lượng, 
chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh. 

Thực hiện khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đổi mới công 
nghệ, thiết bị, đưa tiến bộ và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Ngày 09/8/2011 UBND 
tỉnh đã có Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh 
nghiệp giai đoạn 2011-2015, nay là Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 về 
ban hành chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-202022. Trong giai đoạn 2011-
2015, chương trình đã khuyến khích, hỗ trợ cho 102 lượt doanh nghiệp xây dựng và áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng 
lượng, phát triển tài sản trí tuệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý 
và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ đến 2021 là 7.710,83 
triệu đồng và dự kiến đến hết 2025 là 150 doanh nghiệp với kinh phí dự kiến hỗ trợ và 
quản lý là 18.160 triệu đồng. Mặc dù số doanh nghiệp tham gia chương trình chưa nhiều, 

                                            
22 Nội dung hỗ trợ gồm 09 lĩnh vực: Thông tin, tuyên truyền, tập huấn nhằm năng cao nhận thức và trình độ chuyên 
môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và duy trì các 
hệ thống quản lý tiên tiến trong hoạt động của doanh nghiệp, tôn vinh những nhà khoa học, giải thưởng chất lượng 
quốc gia; lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen xanh cho các địa chỉ kinh doanh dịch vụ du lịch tin cậy của ngành du lịch Tỉnh; 
phát triển tài sản trí tuệ ( nhãn hiệu hàng hóa; đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp) 
của doanh nghiệp; hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường; ứng dụng năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; đổi mới công nghệ, thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản 
xuất; hỗ trợ toàn diện để xây dựng và triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng đối với các doanh nghiệp sản 
xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh.  
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nhưng chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua đã giúp doanh nghiệp đổi 
mới tư duy về ứng dụng KH&CN vào quản lý, sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao 
năng suất lao động, tăng chất lượng và giảm giá thành sản phẩm hướng tới tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ra thị trường, có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp. 

c). Hoạt động quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ 

Công tác quản lý công nghệ ngày càng được tăng cường, nhất là công tác thẩm định 
công nghệ của các dự án đầu tư vào tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, đã kịp thời thẩm 
định, góp ý về công nghệ đối với 162 dự án đầu tư vào tỉnh, trong đó nhiều dự án liên 
quan đến xử lý chất thải đã được tổ chức lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức Hội đồng tư 
vấn về công nghệ nhằm ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, bảo đảm an toàn, tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường.  

Tỉnh đã quan tâm đánh giá, nắm bắt trình độ công nghệ sản xuất, thực hiện cơ chế hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới, nâng cao trình độ công 
nghệ sản xuất; kết quả đã hoàn thành 02 đợt khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất của 260 doanh nghiệp với 08 nhóm ngành (Đợt 1 là 110 doanh nghiệp, đợt 2 là 150 
doanh nghiệp). 

Từng bước tiếp cận quy định mới trong hoạt động chuyển giao công nghệ, kết quả từ 
năm 2019 đến nay đã thẩm định hồ sơ, cấp 03 Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 
công nghệ. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp ý kiến, 
hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát 
triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình 
UBND tỉnh ban hành23. 

Từ năm 2016 đến 2020, số văn bằng bảo hộ được cấp là 704, trong đó: 462 về nhãn 
hiệu, 61 sáng chế và giải pháp hữu ích, 181 về kiểu dáng công nghiệp. 

2.3.4. Đầu tư cho khoa học và công nghệ 
Trong giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ đạt 288.860 
triệu đồng, tăng khoảng 28% so với giai đoạn 2011-2015, trong đó: 

Chi đầu tư phát triển đạt 47.521 triệu đồng, trong đó chủ yếu là 02 dự án tăng cường tiềm 
lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng. 

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 241.339 triệu đồng bao gồm chi hoạt động quản 
lý khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị sự 
nghiệp (174.308 triệu đồng) và chi thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ (67.031 triệu đồng). 

Về hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (Quỹ): Từ năm 2016 tỉnh đã 
triển khai cơ chế cấp kinh phí thông qua Quỹ và thực hiện khoán chi đối với nhiệm vụ 

                                            
23 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2021). Công văn số 923/SKHCN-KHTC. 
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khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm tạo thuận lợi hơn khi thực 
hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh. Dự toán Ngân sách sự 
nghiệp khoa học và công nghệ giao cho Quỹ quản lý và cấp phát cho các nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là 12,357 tỷ đồng.  

Về hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay, Quỹ có vốn theo điều lệ là 50,0 tỷ đồng do NSNN 
cấp, hiện tại tổng vốn điều lệ được ngân sách tỉnh cấp (kể cả lãi gửi ngân hàng) là 13,2 
tỷ đồng. Tính đến nay Quỹ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt 5/10 
hồ sơ xin tài trợ, hỗ trợ, cho vay. 

2.3.5. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Cơ sở vật chất, trang, thiết bị của ngành được quan tâm đầu tư, nâng cấp, 
tăng cường năng lực đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ/yêu cầu của cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

(ii). Hạ tầng khoa học và công nghệ (hạ tầng thông tin và truyền thông; hạ tầng 
các khu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ cao) từng bước được hoàn thiện 
và phát triển, tạo nền tảng để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đổi 
mới, sáng tạo. 

(iii). Đội ngũ nhân lực có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

(iv). Các lĩnh vực khoa học và công nghệ (nghiên cứu, hỗ trợ ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo, cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, hợp tác 
về khoa học và công nghệ …) có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. 

(v). Đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ từ nguồn ngân sách nhà nước 
luôn đảm bảo ổn định. 

(vi). Phân bổ đất đai và tổ chức không gian phát triển lĩnh vực khoa học và công 
nghệ, nhất là phân bổ đất đai đối với các công trình, dự án, cơ sở, doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ luôn được tỉnh ưu tiên, chú 
trọng phát triển. 

(vii). Cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ từng 
bước được đổi mới, đã thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của tỉnh, kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ tăng 
lên hàng năm.  

(viii). Nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ được 
triển khai có hiệu quả. Tỉnh đã ban hành và triển khai có hiệu quả Chương 
trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020. Mỗi 
năm có hàng trăm lượt doanh nghiệp tham gia chương trình, nhiều doanh 
nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị và áp dụng hệ thống quản lý 
tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.  

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 
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(i). Tiềm lực khoa học, công nghệ của tỉnh chỉ đạt mức trung bình khá so với 
mặt bằng chung của Việt Nam, cơ sở hạ tầng nghiên cứu khoa học của tỉnh 
vẫn còn yếu và thiếu, chưa đủ năng lực nghiên cứu, giải quyết được căn 
cơ các vấn đề thực tiễn quản lý, sản xuất kinh doanh theo yêu cầu phát 
triển; tỉnh vẫn hoàn toàn chưa có các cơ sở nghiên cứu khoa học về lĩnh 
vực trọng tâm là phát triển du lịch và kinh tế vận tải, logistics.  

(ii). Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống chưa nhiều, chưa đồng bộ. Một số mô hình 
ứng dụng mới được thực hiện ở mức độ thử nghiệm, tính nhân rộng chưa 
cao; còn thiếu những chương trình, đề án, dự án lớn về khoa học và công 
nghệ.  

(iii). Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp địa phương còn thấp; tốc độ đổi 
mới công nghệ, thiết bị nhìn chung còn chậm; việc đánh giá trình độ công 
nghệ các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn.  

(iv). Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn ít, một số doanh nghiệp mới 
ở dạng tiềm năng có thể hỗ trợ, ươm tạo trở thành doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ.  

(v). Thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển, hoạt động kết nối, 
chuyển giao công nghệ còn hạn chế; hệ thống cơ sở dữ liệu về công nghệ 
chưa được xây dựng hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp thiếu thông tin về 
công nghệ.  

(vi). Hợp tác trong nước về khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, thiếu các 
nhà đầu tư công nghệ cao vào tỉnh. Việc phê duyệt Đề án Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa đạt tiến độ đề ra. 
Vẫn còn số ít đề tài, dự án chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thực hiện.  

(2). Nguyên nhân 

(i). Đội ngũ cán bộ khoa học tuy tăng về số lượng, nhưng chất lượng còn chưa 
tương xứng, đặc biệt là năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ. Còn thiếu các chuyên gia đầu ngành. Việc thu hút nhân lực chất 
lượng cao, nhất là nhân lực khoa học và công nghệ về làm việc tại tỉnh còn 
nhiều khó khăn, thiếu chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài.  

(ii). Cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học và công nghệ tuy được quan tâm 
đầu tư trong giai đoạn gần đây, tuy nhiên còn chậm và thiếu đồng bộ.  

(iii). Việc huy động các nguồn lực xã hội, nhất là từ các doanh nghiệp đầu tư 
cho nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ còn hạn chế.  

(iv). Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
tiềm lực về tài chính cũng như nhân lực để đầu tư cho nghiên cứu và phát 
triển khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế.  

(v). Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là mô hình mới, do đó trong quá 
trình thực hiện còn gặp một số vướng mắc về tổ chức, cơ chế và cách thức 
thực hiện 
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2.4. Thực trạng phát triển y tế 
2.4.1. Mạng lưới cơ sở y tế 
Theo số liệu thống kê, đến năm 2020, số cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý 
tính đến thời điểm 31/12/2020 là 101 cơ sở, trong đó có 12 bệnh viện, 06 Phòng khám 
đa khoa khu vực, 82 trạm y tế xã, phường và 01 trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp. 

Hệ thống cơ sở vật chất ngành y tế của tỉnh đã cơ bản được hoàn chỉnh ở 
toàn bộ 03 tuyến: 

(i). Tuyến tỉnh có 06 bệnh viện gồm: 2 bệnh viện đa khoa hạng II (Bệnh viện 
Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi), 4 bệnh viện chuyên khoa (Bệnh viện Tâm thần, 
Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu 
Chí); ngoài ra có các đơn vị sự nghiệp là các trung tâm trực thuộc Sở Y tế. 

(ii). Tuyến huyện có 08 Trung tâm Y tế ở 8 huyện, thị xã, thành phố; 06 phòng 
khám đa khoa khu vực. 

(iii). Tuyến cơ sở có 82 Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Các cơ sở y tế ở các 
tuyến đều được đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp; mua sắm trang thiết 
bị y tế thiết yếu, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh 
cho nhân dân. 

Bảng 31. Số cơ sở y tế và số giường bệnh giai đoạn 2010-2020 

TT Nội dung 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
I Cơ sở y tế (Cơ sở) 100 100 100 100 100 101 101 
1 Bệnh viện 12 12 12 12 12 12 12 

2 Bệnh viện điều dưỡng và 
phục hồi chức năng 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bệnh viện da liễu 0 0 0 0 0 0 0 
4 Nhà hộ sinh 0 0 0 0 0 0 0 

5 Phòng khám đa khoa khu 
vực 6 6 6 6 6 6 6 

6 Trạm y tế xã, phường 82 82 82 82 82 82 82 

7 Trạm y tế của cơ quan, xí 
nghiệp 0 0 0 0 0 1 1 

II Giường bệnh (Giường) 1.484 1.794 1.860 2.044 2.044 2.198 2.528 
1 Bệnh viện 1.300 1.576 1.676 1.826 1.826 1,980 2,310 

2 Bệnh viện điều dưỡng và 
phục hồi chức năng 0 0 0 0 0 - - 

3 Bệnh viện da liễu 0 0 0 0 0 - - 
4 Nhà hộ sinh 0 0 0 0 0 - - 

5 Phòng khám đa khoa khu 
vực 20 10 10 10 10 10 10 

6 Trạm y tế xã, phường 164 164 164 164 164 164 164 
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TT Nội dung 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 Trạm y tế của cơ quan, xí 
nghiệp 0 0 0 0 0 44 44 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm các năm 2010, 2015, 2020, Cục Thống kê tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. 

Phần lớn bệnh viện tại tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu là hạng II, hạng III, đa số là 
bệnh viện công lập. Tổng số giường bệnh tại thời điểm cuối năm 2020 là 2.528 giường, 
tăng 1.044 gường bệnh, gấp 1,7 lần số giường bệnh so với năm 2010; trong đó, nếu chỉ 
tính riếng số giường bệnh tại các cơ sở khám và điều trị là 2.414 giường bệnh24, chiếm 
95,5% tổng số giường bệnh. Số giường bệnh tại các cơ sở khám và điều trị công lập là 
2.340 giường bệnh (chiếm 73,5%), 74 giường bệnh ngoài công lập còn lại thuộc Bệnh 
viện Vạn Phước 30 giường bệnh và Trung tâm y tế dầu khí 44 giường bệnh (chiếm 
26,5%). 

Ngoài các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm y tế huyện, trên địa bàn tỉnh còn có 06 phòng 
khám đa khoa khu vực, 82 trạm y tế xã, phường, thị trấn được bố trí 174 giường bệnh 
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban dầu cho nhân dân cũng như đảm bảo công tác y 
tế dự phòng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động y tế khác. 

Theo niên giám thống kê của tỉnh, số giường bệnh/vạn dân năm 2020 của tỉnh đạt 20,85 
giường bệnh (Theo báo cáo 158/KH-SYT là 20,6 giường bệnh), tăng hơn 6 giường bệnh 
so với đầu kỳ (năm 2010 là 14,65 giường bệnh). Con số này tuy còn thấp so với vùng 
Đông Nam bộ và cả nước năm 2020 nhưng đã cho thấy nỗ lực phát triển hệ thống y tế 
của tỉnh trong suốt giai đoạn 2010-2020. 

Hình 37. Phân bổ giường bệnh trên địa bàn tỉnh theo tuyến và theo loại hình 

  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

Giai đoạn 2010-2020, số giường bệnh/1 vạn dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn thấp 
hơn so với mặt bằng chung của vùng Đông Nam bộ và cả nước, nhưng đã có sự tăng 
trưởng rõ rệt và cơ bản đáp ứng được nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

                                            
24 Báo cáo làm việc với tư vấn của Sở Y tế ngày 02/11/2021 
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Đây cũng là chỉ tiêu duy nhất không đạt kế hoạch năm 2020 của ngành y tế. Nguyên nhân 
được cho là một số dự án bệnh viện dự kiến đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đến nay đã 
chuyển sang thực hiện kêu gọi đầu tư xã hội hóa, song vẫn còn ở giai đoạn thực hiện các 
thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai xây dựng, nên số giường bệnh tăng thêm 
trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. 

Hình 38. Số giường bệnh trên một vạn dân Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ 
và cả nước giai đoạn 2010-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

Hệ thống y tế được bố trí theo phân tuyến địa giới hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị y tế được quan tâm, đầu tư đến cấp cơ sở. Các cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh vẫn gánh 
trọng trách quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với quy mô giường bệnh 
được bố trí nhiều hơn. 

Hình 39. Quy mô giường bệnh phân theo huyện/quận/thị xã/thành phố năm 2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 
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Các thành phố, thị xã có mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn cũng tập trung nhiều 
các cơ sở điều trị, khám chữa bệnh, quy mô lớn hơn. Đứng đầu là TP. Bà Rịa với 45% 
giường bệnh, sau đó đến TP. Vũng Tàu, quy mô nhỏ nhất tại huyện Côn Đảo với 2% 
giường bệnh. Huyện Long Điền và TX. Phú Mỹ hiện đang có mật độ dân số khá đông 
(1.773,64 người/km2 và 547 người/km2 đứng thứ 3 và thứ 4 sau TP. Bà Rịa, Vũng Tàu), 
tập trung nhiều khu công nghiệp, số lượng người nhập cư tăng hằng năm nhưng hiện số 
giường bệnh chỉ chiếm 4% và 5% giường bệnh toàn tỉnh. Việc phân bố giường bệnh 
chưa tương xứng với nhu cầu y tế, chăm sóc sức khỏe của một số địa phương trên địa 
bàn tỉnh gây áp lực cho cơ sở y tế địa phương, không đáp ứng được nhu cầu y tế, chăm 
sóc sức khỏe ngày càng tăng của một bộ phận không nhỏ dân cư của tỉnh. 

Thực tế cho thấy, các bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Đa khoa 
Vũng Tàu, Bệnh viện Tâm thần25… thường rơi vào tình trạng quá tải tại nhiều thời điểm 
trong năm do lượng bệnh nhận điều trị vượt tuyến khá cao. Năm 2020, Công suất sử 
dụng giường bệnh tuyến tỉnh là 72%, tuyến huyện là 35%. Số lần khám bệnh bình quân 
đạt 2,2 lần/ người dân (báo cáo số 28/BC-SYT tỉnh ngày 20/01/2021). Năm 2018, Công 
suất sử dụng giường bệnh Tuyến tỉnh đạt 107%; Tuyến huyện đạt 50%.  

2.4.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
Trong những năm qua, ngành y tế tỉnh nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền 
để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở y tế, từng bước đồng bộ hóa và hiện đại hóa 
trang thiết bị toàn ngành. Đồng thời, ngành y tế cũng tiếp cận và ứng dụng tối đa công 
nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh… 

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã đầu tư từ ngân sách khoảng 1.950 tỷ đồng để xây 
dựng, nâng cấp cơ sở vật chất y tế. Đã hoàn thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Trung tâm Quân 
dân y huyện Côn Đảo; tăng thêm 550 giường bệnh. Đến năm 2015, có 49/82 xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tiếp tục triển khai xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu 
350 giường. Giai đoạn 2016-2020 đã đầu tư và đưa vào sử dụng Bệnh viện Tâm thần, 
Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Trung tâm phòng chống 
HIV/AIDS; đang tiếp tục triển khai đầu tư Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Trung tâm Y tế 
TX. Phú Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức và nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế 
huyện Xuyên Mộc,... Ngoài đầu tư từ nguồn ngân sách, đã thực hiện xã hội hóa thành 
lập khoa điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh viện Bà Rịa với 80 giường 
bệnh nội trú, đầu tư bộ phận chẩn đoán tại các cơ sở y tế: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện 
Lê Lợi, Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc và thành phố  Bà Rịa.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh 
toán BHYT, 100% cơ sở khám chữa bệnh kết nối với cổng thông tin giám định bảo hiểm 
y tế. Triển khai Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) không in 
phim tại Bệnh viện Bà Rịa. Phát triển hệ thống hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa cho TTYT 
quân dân y huyện Côn Đảo. Triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia; 
hệ thống quản lý thông tin bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm tại 82 xã, phường, thị trấn 
từng bước tiến tới thay thế hồ sơ sổ sách để giảm bớt gánh nặng cho các trạm Y tế xã. 

                                            
25 Công suất sử dung giường bệnh năm 2020 tại BV Bà Rịa 105%, BV Tâm Thần 118% 
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Thực hiện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ngành y tế. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, 
tiện ích quản lý Y tế thông minh. Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không 
dùng tiền mặt: Bệnh viện Lê Lợi (với gắn máy cà thẻ ATM của ngân hàng nông nghiệp 
tại quầy thu tiền); Bệnh viện Bà Rịa (triển khai thanh toán điện tử qua thẻ khám bệnh 
thông minh từ tháng 12/2018, đến nay phát hành 6.979 thẻ cho bệnh nhân và triển khai 
thanh toán điện tử qua thẻ khám chữa bệnh thông minh tại các khu vực trong bệnh viện)... 

Nhìn chung, hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật công nghệ y tế phục vụ khám chữa bệnh 
của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hầu hết được được đầu tư, cơ bản đã đồng bộ và 
hiện đại, đáp ứng được các kỹ thuật điều trị phổ thông. Tuy nhiên, một số kỹ thuật điều 
trị chuyên sâu như điều trị ung bướu, sọ não… chưa có đủ trang thiết bị kỹ thuật hỗ trợ, 
cần được bổ sung, đầu tư kịp thời. 

2.4.3. Nhân lực y tế 
Số bác sĩ bình quân 10.000 dân của tỉnh giai đoạn 2010-2020 về cơ bản thấp hơn so với 
mặt bằng chung của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này năm 2020 có 
sự cải thiện đáng kể, đạt 8,7 bác sĩ/ vạn dân; tăng 4 bác sĩ/ vạn dân so với năm 2010 
(năm 2010 là 4,72). Nếu năm 2010, tỷ lệ này của tỉnh có khoảng cách khá xa so với vùng 
và cả nước (thấp hơn so với vùng và cả nước lần lượt là 1,48 và 2,48 bác sĩ/vạn dân) thì 
đến năm 2020 chỉ thấp hơn không đáng kể (thấp hơn so với vùng và cả nước lần lượt là 
0,4 và 0,3 bác sĩ/vạn dân). Điều này cho thấy năng lực y tế của tỉnh đã, đang cải thiện và 
tiệm cận với năng lực y tế toàn vùng cũng như cả nước, thậm chí vượt trội so với một số 
tỉnh lân cận như Bình Thuận26. 

Hình 40. Tỷ lệ bác sĩ/ vạn dân của Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ và cả 
nước giai đoạn 2010-2020 

 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

Năm 2020, tổng số nhân lực toàn ngành y tế tỉnh là 3.270 người, trong đó 2.935 cán bộ 
ngành y và 335 cán bộ ngành dược. Tổng số cán bộ toàn ngành y năm 2020 đã tăng 
1.235 người so với năm 2010 (2.035 người), mức tăng lên tới hơn 1,6 lần và tăng đều ở 
cả khối nhân lực ngành y và ngành dược. 

                                            
26 Số bác sĩ/vạn dân tỉnh Bình Thuận năm 2020 là 7,7 
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Bảng 32. Nhân lực y tế Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2020 

TT Nội dung Đơn vị 2010 2015 2019 2020 
 Tổng cộng Người 2.035 2.302 2.721 3.270 
I Cán bộ ngành y Người 1.848 2.062 2.455 2.935 
1 Số bác sĩ bình quân 10.000 dân Người 4,72 6,50 7,7 8,7 
2 Bác sĩ Người 478 489 615 784 
3 Tỷ lệ bác sĩ /nhân lực ngành y % 25,9 23,7 25,1 26,7 
4 Y sĩ Người 465 496 562 365 
5 Điều dưỡng Người 644 772 930 1.168 
6 Tỷ lệ điều dưỡng/nhân lực ngành y % 34,8 37,4 37,9 39,8 
7 Hộ sinh Người 261 305 348 315 
8 Kỹ thuật viên Y Người - - - 189 
9 Khác Người - - - 114 
II Cán bộ ngành dược Người 187 240 266 335 
1 Dược sĩ cao cấp Người 30 47 58 119 
2 Tỷ lệ dược sĩ/ nhân lực dược % 16,0 19,6 21,8 35,5 
3 Dược sĩ trung cấp Người 118 185 197 215 
4 Dược tá Người 39 8 11 - 
5 Kỹ thuật viên dược Người - - - 1 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

Hình 41. Nhân lực ngành y, ngành dược Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2020 

  

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2010, 2015, 2020. 

Đội ngũ nhân lực toàn ngành liên tục được đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn. Tính 
đến tháng 12/2020, số cán bộ đại học và sau đại học trong ngành là: số bác sĩ tại các cơ 

1848,0 2062,0

2935,0 

478,0 489,0
784

644,0 772,0 1168,0 

,0
500,0

1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0

2010 2015 2020

Nhân lực ngành y

Cán bộ ngành y 
   Bác sĩ - Doctor

Điều dưỡng - Nurse

187,0
240,0

335

30,0 47,0

119

,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0

2010 2015 2020

Nhân lực ngành dược

Cán bộ ngành dược 

Dược sĩ cao cấp 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

144 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

sở khám chữa bệnh đạt 719 bác sĩ; số bác sĩ có trình độ sau đại học tại các cơ sở khám 
chữa bệnh có 265 (chiếm 36,9%). Nhân lực ngành dược có sự gia tăng mạnh hơn ngành 
y, năm 2020 tăng thêm 148 người, gấp gần 1,8 lần số lượng cán bộ ngành dược so với 
năm 2010 (năm 2010 là 187 người), tỷ lệ dược sĩ cao cấp năm 2020 là 119 người, gấp 
gần 4 lần con số của năm 2010 (30 dược sĩ cao cấp năm 2010).  

2.4.4. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế được bố trí đến cấp cơ sở, nhận được sự 
quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, đầu tư khá đồng bộ và hiện đại. 
Hệ thống các cơ sở y tế các cấp từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp 
ứng yêu cầu của công tác khám, chữa bệnh: các cơ sở y tế các tuyến, nhất 
là tuyến tỉnh được đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực và ứng dụng nhiều 
kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào khám, điều trị bệnh. Nhiều kỹ thuật mới được 
áp dụng và xử lý thành công đối với những ca bệnh khó như: mổ nội soi, 
nối tri bị đứt lìa, phẫu thuật trấn thương sọ não, gãy xương phức tạp. Mạng 
lưới y học cổ truyền ngày càng được mở rộng. Y học cổ truyền đã và đang 
kết hợp khá hiệu quả với y học hiện đại trong khám, điều trị bệnh. 

(ii). Đội ngũ nhân lực ngành y tăng đều theo các năm ở cả khối ngành y và 
dược, cơ bản đảm bảo về số lượng cũng như trình độ chuyên môn. 

(iii). Công tác phòng chống dịch triển khai tích cực chủ động và duy trì thường 
xuyên, hệ thống giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm, 
mới nổi. Chủ động kiểm soát, khống chế không để dịch lan rộng thành đại 
dịch. 

(iv). Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia: Tiêm chủng 
đầy đủ cho trẻ <1 tuổi đạt trên 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em <5 tuổi còn 
6%; khống chế và đẩy lùi một số dịch bệnh phổ biến như: sốt xuất huyết, 
sốt rét không để trở thành đại dịch, hạn chế tối đa tử vong liên quan đến 
các bệnh trên. Đặc biệt, đã khống chế được các ca nhiễm mới HIV/AIDS, 
tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng duy trì <3%. 

(v). Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đặc biệt là ở vùng sâu, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuyển biến tích cực. Mạng lưới nhân viên y 
tế phát triển ở 100% các thôn, tổ dân phố; 100% trạm y tế xã, phường có 
nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 khá cao, năm 2020 đạt 100%. 
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khá cao, đạt 90%. 

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Mạng lưới cơ sở y tế của tỉnh cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu song vẫn 
còn ở mức thấp so với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ ở một số 
chỉ tiêu như: tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân, tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân,… 

(ii). Hệ thống các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện mặc dù được phân bố ở 
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khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nhân lực y tế, năng lực khám chữa bệnh giữa các bệnh viện chưa đồng 
đều, nhất là giữa bệnh viện tuyến tỉnh và các Trung tâm y tế tuyến huyện. 
Nhìn chung, các bệnh viện tuyến huyện hiện chỉ đáp ứng được yêu cầu 
thăm khám, điều trị những loại bệnh thông thường dẫn đến số lượng bệnh 
nhân điều trị vượt tuyến, chuyển tuyến còn cao; tuyến tỉnh còn thiếu các 
các sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có thể thực hiện được các kỹ 
thuật chuyên sâu, thiếu thiết bị hỗ trợ thực hiện điều trị chuyên sâu như hóa 
trị, xạ trị cho bệnh nhân ung bướu, điều trị chấn thương sọ não... 

(iii). Bệnh viện đa khoa tỉnh mặc dù liên tục được đầu tư, nâng cấp trong giai 
đoạn vừa qua nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thăm khám, 
điều trị của người dân trong tỉnh cũng như các địa phương lân cận, nhất là 
trong điều trị các ca bệnh khó, phức tạp. 

(iv). Chênh lệch về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến nhất là 
tuyến tỉnh và tuyến cơ sở chậm được khắc phục. Tình trạng quá tải ở bệnh 
viện tuyến tỉnh, nhưng công suất sử dụng giường bệnh và chất lượng dịch 
vụ tuyến huyện còn thấp. Chưa triển khai được nhiều chuyên khoa, kỹ thuật 
mới, chuyên sâu. 

(v). Đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu về số lượng (đội ngũ bác sĩ đa khoa, chuyên 
khoa), hạn chế về chuyên môn, thiếu nhân lực trình độ cao ở một số chuyên 
ngành. Nhân lực ngành y năm năm 2020 tuy đã tăng gần 1,6 lần so với năm 
2010 nhưng tỷ lệ bác sĩ chỉ chiếm 26,7% trong tổng số nhân lực; nhân lực 
tăng chủ yếu ở nhóm cán bộ điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên. Tỷ lệ bác sĩ/1 
vạn dân thấp hơn so với trung bình cả nước.  

(vi). Một số bệnh có tỷ lệ/nguy cơ tử vong cao tại cộng đồng chưa được kiểm 
soát một cách hiệu quả gồm: (i) tai biến mạch máu não; (ii) ung thư các loại; 
(iii) tai nạn thương tích (tai nạn giao thông, tai nạn thương tích khác); (iv) 
viêm phổi, viêm phế quản; (v) bệnh hệ tiết niệu, sinh dục; (vi) đái tháo 
đường; (vii) bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính; (viii) bệnh đường tiêu hóa; (ix) 
lao; (x) viêm não, màng não. 

(2). Nguyên nhân 

(i). Người dân chưa thực sự tin tưởng khi đến thăm khám, chữa bệnh tại tuyến 
y tế cấp cơ sở (bệnh viện tuyến huyện, tạm y tế xã). Nhiều người khi bệnh 
nặng mới đến cơ sở y tế nên tỷ lệ chuyển tuyến, vượt tuyến còn phổ biến.  

(ii). Tình hình dịch bệnh nguy hiểm luôn có nguy cơ xâm nhập, bùng phát, lan 
rộng. Đặc biệt trong 02 năm vừa qua chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-
19. Bên cạnh đó một số dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân 
miệng đe dọa sức khỏe cộng đồng. 

(iii). Nhận thức và ý thức của cộng đồng, sự quan tâm đầu tư của các địa 
phương về vệ sinh môi trường sống, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai 
nạn thương tích còn hạn chế. Sự tham gia của người dân và các cơ quan, 
tổ chức trong công tác phòng chống dịch chưa thường xuyên, liên tục. 
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(iv). Mức độ đầu tư và chi tiêu cho y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chủ yếu 
dựa vào nguồn ngân sách nên khá hạn chế. Việc huy động và kêu gọi đầu 
tư cho y tế từ nguồn vốn ngoài ngân sách đã có một vài điểm nhấn, tuy 
nhiên chưa rõ rệt, tổng mức đầu tư còn khiêm tốn. 

(v). Việc quản lý, tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa 
bàn, quản lý sức khỏe người dân còn hạn chế. Công tác phòng chống các 
bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch... mới chỉ dừng ở giai đoạn 
phát hiện, công tác điều trị có kiểm soát còn hạn chế. 

(vi). Kết quả thực hiện các đề án về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 
chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 
chăm sóc sức khỏe còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Mới chỉ tập 
trung vào chữa bệnh mà chưa có đủ điều kiện chăm sóc toàn diện người 
bệnh. 

(vii). Phân khúc dịch vụ điều trị kỹ thuật cao còn hạn chế, chưa được quy hoạch 
phát triển tập trung, đồng bộ. 

(viii). Chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa hấp dẫn, 
còn bất cập nên chưa thu hút những thầy thuốc có trình độ chuyên môn 
cao, tay nghề giỏi làm việc lâu dài tại tỉnh. Tiền lương kết cấu trong giá dịch 
vụ thấp, không đảm bảo nguồn lực để tuyển dụng nhân lực thực hiện chăm 
sóc sức khỏe toàn diện. Thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán 
bộ y tế còn thấp. Chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức trực tiếp làm 
công tác chuyên môn (Chính sách trợ cấp 30%) bị dừng chi sau khi có Kết 
luận của Kiểm toán Nhà nước đã ảnh hưởng đến tâm lý, nguồn thu nhập 
để trang trải trong cuộc sống của công chức, viên chức.  

(ix). Vướng mắc trong thực hiện chính sách xã hội hóa và luật quản lý sử dụng 
tài sản công chưa thống nhất nên khó thu hút được sự tham gia của khu 
vực ngoài nhà nước vào phát triển hạ tầng y tế. Việc thực hiện các quy định 
về cơ chế giá thị trường, đấu thầu, mua sắm còn nhiều vướng mắc. 

2.5. Thực trạng phát triển văn hóa, thể thao 
2.5.1. Lĩnh vực văn hóa 
a). Các hoạt động văn hóa 

(1). Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đa dạng, gồm các hoạt động phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước và các hoạt động phục vụ nhu cầu thưởng thức 
văn hoá, nghệ thuất của nhân dân. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh có 20 CLB nghệ thuật. Các  
CLB duy trì sinh hoạt thường xuyên, mỗi năm tổ chức từ 06-10 chương trình biểu diễn 
giao lưu và phục nhân dân các ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra, còn tham gia biểu 
diễn giao lưu, liên hoan, các hội thi cấp khu vực. 

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: tỉnh có 01 Đoàn ca múa nhạc, những năm qua, 
đoàn đã từng bước đổi mới, dàn dựng được những chương trình có giá trị về nội dung, 
tư tưởng, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu của các 
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tầng lớp nhân dân. 

Hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa và công nhân lao động trong 
các khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, công an tiếp tục được duy trì. Hàng 
năm tổ chức trên 100-900 suất chiếu, trong đó ưu tiên phục vụ chiếu phim tại các vùng 
đồng bào dân tộc và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. 

(2). Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện 
tốt theo hướng nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong xét tặng danh hiệu. 
Đến năm 2021, gia đình đạt chuẩn văn hóa là 93%; 100% thôn, ấp, khu phố đều có quy 
ước cộng đồng nên ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư. Tỷ lệ thôn, ấp, khu phố văn 
hóa hàng năm đều duy trì trên 90%, năm 2021 có 98 % thôn, ấp, khu phố được công 
nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. 

Phong trào xây dựng phường, thị trấn văn minh đô thị cũng được quan tâm thực hiện. 
Đến nay, đã có 29/35 (đạt 82,9%) phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Công tác xây dựng xã văn hóa nông thôn mới được triển khai thực hiện song song với 
việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua các 
hoạt động tuyên truyền, nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nông thôn, giữ 
gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phong trào giữ gìn môi 
trường xanh, sạch, đẹp, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đến giữa năm 
2022, đã có 47/47 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100%.  

(3). Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy 
mạnh, kịp thời đầu tư, tôn tạo những di tích nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp và 
đảm bảo tính bền vững của hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh. Năm 1991 có 16 di tích 
được xếp hạng di tích cấp quốc gia, đến nay đã có 48 di tích đã được xếp hạng, trong đó 
28 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa 
quan trọng đã được trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị tích cực, trở thành những địa điểm 
du lịch hấp dẫn: Di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, Bạch Dinh, di tích cách mạng Núi 
Dinh, căn cứ Minh Đạm, Trận địa Pháo cổ - Hầm thủy lôi Núi Lớn, Địa đạo Long Phước, 
Kim Long, Dinh Cô. Các loại hình văn hóa dân gian, nghệ thuật cổ truyền có giá trị của 
đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng được bảo tồn. 

Công tác đo đạc di tích, trưng bày, kiểm kê, bảo quản hiện vật; kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể được thực hiện thường xuyên. Giai đoạn 2011-2020 đã sưu tập được 1.890 
hiện vật và trên 4.000 trang tư liệu, 2.850 cuốn sách và file ảnh, bản đồ. Xây dựng hồ sơ 
khoa học trình cấp có thẩm quyền xếp hạng 09 di tích cấp tỉnh và 01 hồ sơ cấp quốc gia, 
phối kết hợp phục chế 53 hiện vật nhóm đồ gỗ, vải, nệm, mút… thuộc hiện vật tòa nhà di 
tích Bạch Dinh. 

b). Hạ tầng thiết chế lĩnh vực văn hóa 

Các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh gồm: Bảo tàng, thư viện, các trung tâm văn hoá 
thông tin và thể thao, trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng, rạp chiếu phim... 
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(1). Bảo tàng: Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 04 bảo tàng, trong đó có 02 bảo tàng công 
lập (Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng Côn Đảo (nay thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích quốc 
gia Côn Đảo) và 02 bảo tàng ngoài công lập là Bảo tàng Vũ khí cổ và Bảo tàng 
Đông Nam Á. 

(2). Thư viện: hệ thống thư viện của tỉnh có 01 thư viện cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố 
có 8 thư viện, cấp xã 82 thư viện; 09 thư viện khối cơ quan, trại giam, hải quân; 8 
đơn vị khối Bưu điện văn hóa và hơn 30 đơn vị trường học. 

(3). Rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật biểu diễn: trên địa bàn tỉnh có 05 rạp chiếu phim 
35 mm và kỹ thuật số 3D,4D (04 tại TP. Vũng Tàu gồm cinebox Việt Phú, Cụm rạp 
CGV Vũng Tàu Lam Sơn, Cụm rạp Lotte; 01 tại TP. Bà Rịa, 01 tại TX. Phú Mỹ). 
Một số rạp chiếu phim tư nhân được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện 
đại đáp ứng nhu cầu người xem như: CGV Lam Sơn Square, CGV Lapen Center 
Vũng Tàu, Lotte Cinema Vũng Tàu. Các công trình văn hóa này đã hoạt động tích 
cực phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống tinh 
thần cho nhân dân.  

(4). Trung tâm văn hóa nghệ thuật, nhà văn hóa: tỉnh có 01 Trung tâm văn hóa nghệ 
thuật cấp tỉnh thành lập năm 2018 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành phim 
và chiếu bóng và Trung tâm Văn hóa tỉnh, là đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá Thể 
thao; ngoài ra còn có 01 Nhà Văn hóa Thanh niên và 01 Nhà văn hóa thiếu nhi. 

(5). Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: toàn tỉnh có 8 trung tâm văn hoá thông 
tin và thể thao cấp huyện, thành phố. Hầu hết các trung tâm được xây mới và đạt 
tiêu chí thiết chế văn hoá thông tin và thể thao như trung tâm văn hoá thông tin và 
thể thao huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, TX. Phú Mỹ. 

(6). Toàn tỉnh có 74/82 xã, phường, thị trấn và 03/09 khu dân cư (thuộc huyện Côn 
Đảo) có trụ sở trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng. Còn 8 đơn vị chưa 
có trụ sở chính thức, phải hoạt động ghép (5 đơn vị thuộc TP. Vũng Tàu; 02 đơn 
vị thuộc huyện Châu Đức và 01 thuộc TP. Bà Rịa). Có 338/503 thôn, ấp, khu phố 
có trụ sở hoạt động, trong đó có 175 thôn, ấp, khu phố có nhà văn hóa. 

(7). Cơ sở vật chất về văn hóa của các xã tương đối hoàn thiện. Toàn tỉnh hiện 41/45 
xã có thiết chế văn hóa cấp xã đạt chuẩn theo quy định, đạt 91,11%. 

(8). Thiết chế văn hoá, thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: việc quy hoạch 
thiết chế văn hoá, thể thao tại KCN, Khu chế xuất (KCX) cũng đã được các cấp 
lãnh đạo tỉnh, ngành văn hoá, thể thao và Liên đoàn Lao động tỉnh chú trọng. Một 
số KCN đã có các thiết chế văn hoá, thể thao đang hoạt động như: KCN Đông 
Xuyên có sân bóng đá mini, sân tennis; KCN Phú Mỹ l có 02 sân bóng đá mini, 03 
sân bóng chuyền, 03 sân cầu lông và 04 sân bóng bàn... Các thiết chế trên được 
xây dựng từ nguồn vốn đầu tư tư nhân hoặc do chủ đầu tư hạ tầng KCN xây dựng. 
Riêng, KCN Phú Mỹ l có nhà thi đấu, sân bóng chuyền, bóng đá nằm trong khuôn 
viên trụ sở công đoàn các KCN do nhà nước cấp vốn.  

Một số doanh nghiệp mạnh cũng đã chủ động đầu tư các thiết chế văn hoá, thể 
thao phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí và thể thao cho người lao động đã 
đang được khai thác và sử dụng có hiệu quả.  
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2.5.2. Lĩnh vực thể thao 
a). Các hoạt động thể dục, thể thao 

(1). Phong trào thể dục, thể thao quần chúng 

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tăng hàng năm. Đến hết năm 2020, tỷ lệ người 
tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 38,3% trên tổng dân số, tăng 11,3% so với 
năm 2011 (năm 2011 là 27%); tỷ lệ % gia đình luyện tập thể thao đạt 51,55%, tăng 32,55% 
so với năm 2011 (năm 2011 đạt 19%); tổng số CLB thể thao là 497 CLB, tăng 321 CLB 
so với năm 2011.  

Số giải thi đấu thể dục, thể thao phong trào cấp đơn vị, cơ sở (xã, phường, cơ quan, đơn 
vị tổ chức) cũng tăng đều (năm 2011 là 224 giải; năm 2016 là 289 giải). Năm 2020, do 
ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, số giải thể dục 
phong trào các cấp giảm đi rất nhiều so với các năm trước.  

(2). Hoạt động thể dục, thể thao trường học 

Các chỉ tiêu về giáo dục thể chất thể thao (tỉ lệ thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình 
giáo dục thể chất, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định, cơ sở đổi mới phương 
pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá giáo dục thể chất…) tại các cơ sở giáo dục phổ thông 
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 đều đạt 100% (trong đó, tỷ lệ học sinh được 
đánh giá, phân loại thể lực theo quy định năm 2011 đạt 95%, nhưng tỷ lệ này đến năm 
2020 đã đạt 100%).  

Ngoài ra, tính đến năm 2020, 100% số trường bao gồm: trường mầm non, cơ sở giáo 
dục phổ thông đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên; tỷ lệ cơ sở tổ 
chức dạy võ cổ truyền qua từng giai đoạn cũng tăng rõ rệt, tính đến năm 2020 đều đã đạt 
100%. 

(3). Hoạt động thể dục, thể thao thành tích cao 

Giai đoạn 2011-2020, thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia các giải thi đấu trong nước, 
khu vực, thế giới và đã đạt thành tích tốt tại các giải thi đấu ở các môn Judo, Vovinam, 
Taekwondo, Wushu, Võ cổ truyền, Thể dục thể hình, Cờ vua, Cờ tướng, Kickboxing, điền 
kinh.; đã có nhiều VĐV đạt thành tích cao tại các giải đấu  

Bảng 33. Tổng số giải tham gia và huy chương đạt được tại các giải thành tích cao 
của vận động viên 

TT Thành tích 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Số giải tham gia 71 73 77 81 59 
2 Huy chương quốc tế 25 15 12 16 0 
3 Huy chương quốc gia 120 106 113 146 153 
4 Huy chương khu vực 44 81 86 85 14 
 Tổng cộng 189 202 211 247 167 

b). Hạ tầng thể dục, thể thao 
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Năm 2020 toàn tỉnh có 768 công trình thể thao27, trong đó cấp tỉnh quản lý 02 công trình, 
cấp huyện có 185 công trình (142 công trình do ngân sách nhà nước đầu tư và 43 công 
trình thuộc tư nhân đầu tư quản lý), cấp xã, phường, thị trấn có 581 công trình (271 công 
trình nhà nước đầu tư và 310 công trình tư nhân đầu tư quản lý)28. 

(1). Cấp tỉnh: có 02 công trình gồm 01 sân vận động; 01 nhà thi đấu đa năng. 

(2). Cấp huyện: Có 05 sân vận động cấp huyện, thị xã, thành phố (trong đó sân vận 
động Bà Rịa là có đủ 04 khán đài, còn lại 04 sân chỉ có một khán đài “Long Điền, 
Phú Mỹ, Vũng Tàu, Xuyên Mộc”); 06 Nhà thi đấu thể dục, thể thao có khán đài: 
Đất Đỏ, Bà Rịa, Châu Đức, Nhà thi đấu tỉnh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 
Nhà thi đấu Việt Xô; 04 Hồ bơi đáp ứng về mặt kỹ thuật để tổ chức thi đấu (Nhà 
thiếu nhi tỉnh, Việt Sô, Đất Đỏ, Bà Rịa); 12 sân bóng đá 11 người ở Bà Rịa, Châu 
Đức, Côn Đảo; 09 sân điền kinh (01 sân ở huyện Long Điền đủ khả năng tổ chức 
thi đấu, 08 sân đơn giản); 44 sân Quần vợt (19 cụm sân của nhà nước quản lý, 25 
cụm sân do của tư nhân); 43 sân bóng chuyền (41 sân nhà nước quản lý, 02 tư 
nhân); 21 sân bóng rổ; 12 sân tập đơn giản (sân đá cầu, cầu lông..). 

(3). Cấp xã: Có 1 sân bóng đá 11 người, 104 Sân bóng đá mini 05 người, 08 Sân bóng 
đá mini 07, 02 nhà tập luyện, thi đấu không có khán đài, 17 Sân bi sắt, 29 sân cầu 
lông, sân đá cầu, 34 sân bóng chuyền, 16 phòng tập gym, 14 sân tennis, 03 bể 
bơi có kích thước 50m, 23 Bể bơi có kích thước 25m, 58 Bể bơi có kích thước 
dưới 25m.  

(4). Các lĩnh vực: Cơ sở vật chất thể thao phục vụ giáo dục thể chất, thể thao ngoại 
khóa có tổng số 28 nhà đa năng, 263 sân tập luyện thể dục, thể thao, 12 bể bơi. 
Số lượng các công trình này được duy trì từ 2016-2020 (có tăng so với năm 2011 
nhưng không đáng kể). Các công trình Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn chưa 
được đầu tư xây dựng tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học, THCS, chỉ 
riêng các trường THPT đã đầu tư xây dựng (tính đến năm 2020 có 26 công trình, 
tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011). 

Nhìn chung, hạ tầng thể thao trên toàn tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm đầu 
tư kịp thời và được khai thác, sử dụng ở các huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh, nhất là 
hệ thống các thiết chế nhà văn hoá, thể thao ở cấp huyện, cấp xã trong tổ chức tập luyện, 

                                            
27 - 05 sân vận động cấp huyện, thị xã, thành phố (trong đó SVĐ Bà Rịa là có đủ 04 khán đài, còn lại 04 sân chỉ có một 
khán đài “Long Điền, Phú Mỹ, Vũng Tàu, Xuyên Mộc”); 06 Nhà thi đấu TDTT có khán đài: Đất Đỏ, Bà Rịa, Châu Đức, 
Nhà thi đấu tỉnh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nhà thi đấu Việt Sô; 04 Hồ bơi đáp ứng về mặt kỹ thuật để tổ 
chức thi đấu: Nhà thiếu nhi tỉnh, Việt Sô, Đất Đỏ, Bà Rịa; 12 sân bóng đá 11 người ở Bà Rịa, Châu Đức, Côn Đảo; 09 
sân điền kinh (01 sân ở huyện Long Điền đủ khả năng tổ chức thi đấu, 08 sân đơn giản); 44 sân Quần vợt (19 cụm 
sân của nhà nước quản lý, 25 cụm sân do của tư nhân); 43 sân bóng chuyền (41 sân nhà nước quản lý, 02 tư nhân); 
21 sân bóng rổ; 12 sân tập đơn giản (sân đá cầu, cầu lông..). 
- 318 công trình thể thao nhà nước quản lý: 44 sân bóng đá; 27 sân bóng đá mini cỏ tự nhiên; 03 sân bóng đá mi ni cỏ 
nhân tạo; 33 nhà tập luyện thể thao; 84 sân Cầu lông, đá cầu; 107 sân bóng chuyền; 21 sân bóng rổ; 02 sân Quần vợt; 
18 sân tập đơn giản ngoài trời; 02 hồ bơi kích thước 50m; 01 Hồ kích thức 25m; 05 hồ kích thước dưới 25m; 14 bể bơi 
đơn giản, bể bơi lắp ghép;  
- 250 công trình thể thao tư nhân quản lý: 05 sân bóng đá mini cỏ tự nhiên; 102 sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo; 04 nhà 
tập luyện thể thao; 37 sân Cầu lông, đá cầu; 51sân bóng chuyền; 06 sân Quần vợt; 01 hồ bơi kích thước 50m; 09 Hồ 
kích thức 25m; 24 hồ kích thước dưới 25m; 11 bể bơi đơn giản, bể bơi lắp ghép. 
28 Tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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thi đấu và các hoạt động khác. Tuy nhiên, công năng và hiệu quả sử dụng ở các trung 
tâm văn hoá thông tin và thể thao còn thấp, nhất là ở vùng nông thôn của tỉnh. Nguyên 
nhân là do thiếu các trang thiết bị để hoạt động và nhân sự tổ chức, quản lý các trung 
tâm văn hoá thông tin và thể thao. 

2.5.3. Đánh giá chung 
a). Kết quả đạt được 

(i). Các hoạt động văn hóa gắn với du lịch, thể thao thành tích cao đã đem lại 
hiệu quả thiết thực, mang hình ảnh địa phương đến với các đơn vị bạn trong 
và ngoài nước. Là phương tiện hữu hiệu tích cực tuyên truyền phong trào 
tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ của nhân dân, góp phần làm 
phong phú đời sống văn hoá, tinh thần và bình ổn xã hội.  

(ii). Hạ tầng văn hoá, thể thao phân bố đều ở các cấp hành chính với nhiều 
công trình đa dạng, phù hợp với từng cấp và nhu cầu tập luyện của từng 
nhóm đối tượng. Cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện các phong trào TDTT 
toàn dân và nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 

(iii). Công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du 
lịch luôn được chú trọng, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn 
hóa của tỉnh được tu bổ, trùng tu tôn tạo phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. 
Các sự kiện VH, TT, các lễ hội truyền thống được quan tâm tổ chức. 

(iv). Các ngành, đoàn thể tạo ra nhiều hoạt động phong phú để khai thác các 
thiết chế văn hoá, thể thao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. 

b). Những hạn chế và nguyên nhân 

(1). Những hạn chế 

(i). Vể văn hóa:  

• Hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh còn hạn chế về chất lượng. Hoạt 
động CLB, đội, nhóm chưa đa dạng, phong phú; mảng học tập cộng 
đồng chưa phát huy cao. 

• Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa còn chưa đồng bộ, hiện đại. Một 
số trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng hoạt động chưa có 
hiệu quả cao, chưa phát huy hết công năng; Nhà văn hóa thôn, ấp vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn do trang thiết bị cũ, hư hỏng, thiếu kinh phí để 
cải tạo, sữa chữa ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động của nhà 
văn hóa thôn; Chất lượng, hiệu quả các danh hiệu văn hóa còn hạn chế; 
Nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa cấp cơ sở còn sơ sài, đơn 
điệu, một số nơi không quan tâm duy trì hoạt động thường xuyên, mới 
chỉ chú trọng tới hoạt động mang tính phục vụ cho các sự kiện chính trị 
tại địa phương, chưa chú trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động 
văn hoá, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa. 

• Hệ thống các di tích của tỉnh tuy có đầu tư nhưng mới chỉ ở mức độ bảo 
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quản nguyên trạng. Một số di tích vẫn chưa được trùng tu, tôn tạo, sửa 
chữa kịp thời, tình trạng vi phạm di tích, danh lam thắng cảnh vẫn còn 
xảy ra. Cảnh quan môi trường xung quanh các di tích bị phá vỡ; tình 
trạng không bảo đảm vệ sinh môi trường đã, đang ảnh hưởng xấu đến 
môi trường văn hóa như tại khu di tích Bạch Dinh, Thích ca Phật đài,… 

• Việc xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở tỉnh và cơ sở gặp nhiều 
khó khăn, vướng mắc, nhất là về kinh phí và quỹ đất. Vì vậy, khó có thể 
thực hiện được đạt 100% xã, phường có thiết chế văn hoá, thể thao. 
Các điều kiện đảm bảo hoạt động của các thiết chế văn hóa chưa thực 
sự đáp ứng yêu cầu mở rộng loại hình, nâng cao chất lượng hoạt động. 

(ii). Về thể thao 

• Thể thao thành tích cao của tỉnh còn hạn chế; số lượng vận động viên 
các môn thể thao quá ít nên thể thao thành tích cao của tỉnh vẫn còn 
thấp hơn so với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là các tỉnh trong khu 
vực miền Đông Nam bộ.  

• Chất lượng tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh còn thấp, phát 
triển chưa mạnh mẽ, chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại các khu vực 
thành thị, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn tham gia luyện tập thể dục, 
thể thao còn thấp. 

• Các công trình thiết yếu phục vụ cho công tác thể dục, thể thao của tỉnh 
còn thiếu như sân vận động, hồ bơi, khu huấn luyện đào tạo vận động 
viên đúng chuẩn; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo cho công 
tác đào tạo và huấn luyện.  

• Đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể dục, thể thao ở cơ sở còn 
mỏng, phần lớn chưa qua trường lớp. Trình độ huấn luyện viên, vận 
động viên ở một số môn thể thao thành tích cao còn hạn chế, chỉ đủ sức 
huấn luyện vận động viên thi đấu, tranh giải các huy chương ở cấp khu 
vực; thành tích huy chương vàng ở đấu trường quốc gia, quốc tế chưa 
nhiều. 

• Các thiết chế thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố chưa phát huy 
được hết công năng sử dụng; các xã khó khăn còn thiếu sân bãi tập 
luyện thể thao; cơ sở vật chất và một số công trình thể thao xuống cấp, 
không kịp sửa chửa dẫn đến khai thác sử dụng chưa hiệu quả; tiến độ 
đầu tư xây dựng còn chậm, nhất là cấp cơ sở.  

(2). Nguyên nhân 

(i). Chưa có nhiều cơ chế và chính sách cụ thể phát huy nội lực của nhân dân 
trong tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Chưa có chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thể thao thành 
tích cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý đầu ngành. Việc xây dựng các 
danh hiệu văn hóa chưa được quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và 
người dân. Cơ chế, chính sách đãi ngộ khen thưởng đối với vận động viên, 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

153 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

huấn luyện viên của tỉnh chưa hấp dẫn, chưa thu hút được nhiều vận động 
viên giỏi, có tiềm năng về thi đấu cho tỉnh. 

(ii). Ngân sách chi cho hoạt động văn hoá, thể thao còn hạn chế nên việc đầu 
tư, thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất thể dục, thể thao, nhất là thiết chế văn 
hoá, thể thao ở cấp xã, phường chưa đáp ứng được yêu cầu và xu hướng 
phát triển chung của xã hội. Công tác tham mưu của các ngành có liên quan 
chưa thường xuyên, đặc biệt trong việc tuyên truyền thực hiện chủ trương 
xã hội hóa hoạt động văn hoá, thể thao. Hạ tầng văn hoá, thể thao gồm 
nhiều hạng mục và các dự án lớn và chậm thu hồi vốn nên chưa thu hút 
được các doanh nghiệp tham gia đầu tư. 

(iii). Việc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đối với các đơn vị trong toàn tỉnh 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của các đơn vị đặc biệt 
là ở các đơn vị chuyên ngành về biểu diễn nghệ thuật. Tại các phường, xã, 
thị trấn nhân lực đều kiêm nhiệm, nhiều nơi vẫn sử dụng cán bộ trái ngành, 
trái nghề và thường xuyên thay đổi do nghỉ việc, chuyển công tác nên ảnh 
hưởng rất lớn đến các hoạt động văn hoá, thể thao. 

(iv). Quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng cơ sở văn hoá, thể thao còn nhiều 
khó khăn, đặc biệt đối với các địa bàn đô thị; việc thực hiện các chỉ tiêu 
dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, thể thao còn thấp. 

2.6. Thực trạng công tác quốc phòng, an ninh 
Công tác bảo đảm quốc phòng an ninh là nội dung được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt 
coi trọng, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh là 
quan điểm xuyên suốt. Do đó, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể thế trận quốc phòng, 
an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với công trình chiến đấu phòng thủ. Cơ sở 
vật chất cho quốc phòng, an ninh, biên phòng được quan tâm đầu tư, xây dựng. Tổ chức 
nhiều đợt huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đạt chất lượng, sát tình hình, nhiệm vụ; công tác tuyển quân, 
giáo dục quốc phòng, an ninh hàng năm đều đạt chỉ tiêu, yêu cầu. Chất lượng tham mưu, 
tổng hợp, phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, làm chủ phương tiện, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Vùng trời, vùng biển, đảo, nội địa và các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh 
được bảo vệ an toàn tuyệt đối; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung 
huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền 
an ninh nhân dân vững mạnh. Xác định giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội là nền tảng ổn định để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, việc thu hút 
đầu tư các dự án của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, luôn 
được xem xét cẩn trọng đối với các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh về ngành 
nghề, lĩnh vực đầu tư, sử dụng đất đai, lựa chọn địa điểm đầu tư… các dự án đầu tư sử 
dụng đất ven biển, hải đảo, các vị trí điểm cao có ảnh hưởng đến khả năng bố trí thế trận 
phòng thủ… đều được tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Quá trình 
tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch, đều có sự tham gia của đại 
diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về các nội dung liên quan đến quốc phòng, 
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an ninh. Do vậy, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không để xảy ra tình trạng mất cảnh giác, chủ 
quan khi giao đất, cho thuê đất để đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài tham gia. 

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Thực trạng sử dụng đất29 
1.1. Nhóm đất nông nghiệp 
Năm 2020, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 143.017 ha, chiếm 
72,14% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất 
Đỏ và TX. Phú Mỹ. 

Bảng 34. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 143.017 6.692 35.206 15.209 5.040 50.347 18.060 5.883 6.581 
Cơ cấu (%) 100 4,68 24,62 10,63 3,52 35,20 12,63 4,11 4,60 

a). Đất trồng lúa 

Năm 2020, đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11.077 ha, chiếm 5,59% 
diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, Long Điền và TP. 
Bà Rịa. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước có 8.680 ha, chiếm 4,38% diện tích tự nhiên. 
Phân bố chủ yếu tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc và TP. Bà Rịa. 

Bảng 35. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất trồng lúa năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 11.077  2.435 4.911 1.149 996 473 1.112  
Cơ cấu (%) 100  21,98 44,34 10,38 8,99 4,27 10,04  

b). Đất trồng cây lâu năm 

Năm 2020, đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 78.420 ha, chiếm 
39,55% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức. 

Bảng 36. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 78.420 95 27.642 6.273 1.290 30.879 8.774 2.072 1.394 
Cơ cấu (%) 100 0,12 35,25 8,00 1,65 39,38 11,19 2,64 1,78 

                                            
29 Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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c). Đất rừng phòng hộ 

Năm 2020, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11.033 ha, chiếm 
5,57% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ. 

Bảng 37. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 11.033 625 403 1.023 778 838 4.791 334 2.242 
Cơ cấu (%) 100 5,66 3,66 9,27 7,05 7,59 43,42 3,02 20,32 

d). Đất rừng đặc dụng 

Năm 2020, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 16.497 ha, chiếm 
8,32% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu và vườn quốc gia Côn Đảo. 

e). Đất rừng sản xuất 

Năm 2020, đất trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4.642 ha, 
chiếm 2,34% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc thuộc đất do Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý (4.438 ha), ngoài ra còn có phần 
đất rừng sản xuất được tách chuyển ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ diện tích 203 ha 
tại huyện Đất Đỏ. 

f). Đất nuôi trồng thủy sản 

Năm 2020, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5.562 ha, chiếm 
2,81% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa. 

Bảng 38. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 5.562 1 184 745 505 609 693 1.275 1.549 
Cơ cấu (%) 100 0,02 3,30 13,40 9,08 10,95 12,47 22,92 27,86 

g). Đất làm muối 

Năm 2020, đất làm muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1.237 ha, chiếm 0,62% 
diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu. 

Bảng 39. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất làm muối năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 1.237    496  131 146 464 
Cơ cấu (%) 100    40,13  10,57 11,80 37,51 
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h). Đất nông nghiệp khác 

Năm 2020, đất nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 962 ha, chiếm 
0,49% diện tích tự nhiên. Ngoài phần đất của Trung tâm giống cây ăn quả miền Đông 
Nam Bộ tại TX. Phú Mỹ thì đất nông nghiệp khác chủ yếu là các trang trại chăn nuôi, phân 
bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc. 

Bảng 40. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 962  35 56 1 353 498 18 0 
Cơ cấu (%) 100  3,63 5,78 0,13 36,71 51,79 1,92 0 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 
Năm 2020, đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 53.992 ha, chiếm 
27,23% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ (phần lớn diện tích là các 
KCN và hạ tầng cảng biển, trường bắn Lam Sơn), huyện Xuyên Mộc (phần lớn diện tích 
là Trường bắn quốc gia 3, Trại giam Xuyên Mộc). 

Bảng 41. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 53.992 735 7.250 3.642 2.708 13.357 15.218 3.143 7.938 
Cơ cấu (%) 100 1,36 13,43 6,75 5,02 24,74 28,19 5,82 14,70 

a). Đất quốc phòng 

Năm 2020, đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8.030 ha, chiếm 4,05% 
diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc (chủ yếu là diện tích Trường 
bắn quốc gia 3), TX. Phú Mỹ (chủ yếu là diện tích trường bắn Lam Sơn). 

Bảng 42. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất quốc phòng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 8.030 92 40 41 125 5.585 1.702 54 391 
Cơ cấu (%) 100 1,14 0,49 0,51 1,56 69,55 21,20 0,68 4,87 

b). Đất an ninh 

Năm 2020, đất an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1.173 ha, chiếm 0,59% 
diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc (chủ yếu là diện tích Trại giam 
Xuyên Mộc). 
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Bảng 43. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất an ninh năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 1.173 3 6 15 11 1.008 42 12 77 
Cơ cấu (%) 100 0,22 0,51 1,26 0,90 85,96 3,60 0,99 6,56 

c). Đất khu công nghiệp 

Năm 2020, đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7.045 ha, chiếm 
3,55% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức. 

Bảng 44. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 7.045  1.133 543   4.812  556 
Cơ cấu (%) 100  16,09 7,71   68,31  7,89 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 KCN đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật: 

(1). KCN Đông Xuy ên (TP. Vũng Tàu), quy mô 168 ha 

(2). KCN Phú Mỹ 1(TX. Phú Mỹ), quy mô 951 ha 

(3). KCN Phú Mỹ 2 (bao gồm cả phần đã mở rộng) (TX. Phú Mỹ) , quy mô 1.024 ha 

(4). KCN Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ), quy mô 803 ha 

(5). KCN Mỹ Xuân A (TX. Phú Mỹ), quy mô 302 ha 

(6). KCN Mỹ Xuân A2 (TX. Phú Mỹ), quy mô 422 ha 

(7). KCN Mỹ Xuân B1 - Conac (TX. Phú Mỹ), quy mô 212 ha 

(8). KCNMỹ Xuân B1 - Tiến Hùng (TX. Phú Mỹ), quy mô 200 ha 

(9). KCNMỹ Xuân B1 - Đại Dương (TX. Phú Mỹ), quy mô 146 ha 

(10). KCN Cái Mép (TX. Phú Mỹ), quy mô 670 ha 

(11). KCN Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), quy mô 496 ha 

(12). KCN Sonadezi Châu Đức (huyện Châu Đức), quy mô 1.556 ha (chưa thực hiện 
hết diện tích) 

(13). KCN Đá Bạc (huyện Châu Đức), quy mô 295 ha 

Có 02 KCN đang tiến hành các thủ tục đầu tư, bao gồm: (1) KCN Long Hương (TX. 
Phú Mỹ), quy mô 400 ha; (2) KCN dầu khí Long Sơn (TP. Vũng Tàu), quy mô 850 ha 

Có 02 KCN được bổ sung quy hoạch, bao gồm: (1) KCN đô thị TMDV HD (TX. Phú 
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Mỹ), quy mô 450 ha; (2) KCN Mỹ Xuân - Conac mở rộng (TX. Phú Mỹ), quy mô 110 ha. 

d). Đất cụm công nghiệp 

Năm 2020, đất cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 552,65 ha, chiếm 
0,28% diện tích tự nhiên. Phân bố trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố, trong đó tập 
trung nhiều tại TX. Phú Mỹ, và TP. Bà Rịa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17 CCN đã và 
đang tiến hành đầu tư xây dựng. 

Bảng 45. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất cụm công nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 209  29  12  1123 123  
Cơ cấu (%) 100  13,88  5,47  58,85 21,53  

e). Đất thương mại dịch vụ 

Năm 2020, đất thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2.207 ha, 
chiếm 1,11% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc (tập trung các khu 
du lịch với quy mô lớn, mới được thành lập trong thời gian gần), TP. Vũng Tàu (trung tâm 
du lịch, thương mại dịch vụ của tỉnh từ lâu). 

Bảng 46. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất thường mại dịch vụ năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 2.207 88 125 242 85 951 169 11 535 
Cơ cấu (%) 100 3,97 5,68 10,97 3,86 43,09 7,66 0,50 24,26 

f). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Năm 2020, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 
1.502 ha, chiếm 0,76% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ, TP. Vũng 
Tàu. 

Bảng 47. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 1.502 1 73 156 91 102 623 86 372 
Cơ cấu (%) 100 0,04 4,84 10,37 6,04 6,77 41,46 5,70 24,78 

g). Đất cho hoạt động khoáng sản 

Năm 2020, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có 384 ha, chiếm 0,19% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Châu Đức, TX. 
Phú Mỹ. 
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Bảng 48. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 384 3 169 61  8 143   
Cơ cấu (%) 100 0,84 43,91 15,95  2,06 37,24   

h). Đất khai thác vật liệu xây dựng 

Năm 2020, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có 678 ha, chiếm 0,34% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ. 

Bảng 49. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất cho khai thác VLXD năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 678 2 24 7 98 62 389 96  
Cơ cấu (%) 100 0,29 3,55 1,10 14,47 9,08 57,31 14,20  

i). Đất phát triển hạ tầng 

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối đồng bộ, chất lượng 
cơ sở hạ tầng khá cao, đủ năng lực đáp ứng cho quá trình phát triển nhanh, năng động 
của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2020, Đất phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có 16.556 ha, chiếm 8,35% diện tích tự nhiên.  

Bảng 50. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất cho phát triển hạ tầng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 16.556 410 4.069 1.591 996 3.787 3.322 1.087 1.294 
Cơ cấu (%) 100 2,48 24,58 9,61 6,01 22,88 20,06 6,57 7,82 

(1). Đất giao thông: Hệ thống giao thông tại tỉnh được đầu tư phát triển mạnh mẽ 
trong thời gian qua. Đã nâng cấp, mở rộng các tuyến QL51, 55, 56 và xây dựng 
các tuyến tránh cho các đô thị trên các quốc lộ này. Các tuyến đường theo trục 
Đông - Tây được chú trọng phát triển như ĐT997 (đường tỉnh 992 cũ), đường 991 
(đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình)... Năm 2020, đất giao thông trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 8.983 ha, chiếm 4,53% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ 
yếu tại TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, Châu Đức. 

(2). Đất thủy lợi: Năm 2020, đất thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4.912 
ha, chiếm 2,48% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Châu Đức, Xuyên 
Mộc với hệ thống các hồ thủy lợi chứa nước có diện tích lớn. 

(3). Đất cơ sở văn hóa: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở văn hóa có 134 ha, chiếm 
0,07% diện tích tự nhiên. Phân bố đều khắp trên địa bàn. 
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(4). Đất cơ sở y tế: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có 76 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên. Phân bố khá đều trên các địa 
bàn các huyện. Đối với TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu chủ yếu tập trung các bệnh viện 
tuyến tỉnh, quy mô giường bệnh lớn, đối với các huyện chủ yếu phát triển các trung 
tâm y tế mức độ 100-200 giường bệnh, tại huyện Côn Đảo hạ tầng y tế chủ yếu là 
bệnh viện quân dân y. 

(5). Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 590 ha, chiếm 0,3% diện tích tự nhiên. Hệ 
thống trường học được đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa, phân bố rộng khắp 
trên địa bàn. 

(6). Đất cơ sở thể dục thể thao: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 221 ha, chiếm 0,11% diện tích tự nhiên. Phân 
bố chủ yếu tại huyện Châu Đức. 

(7). Đất công trình năng lượng: Năm 2020, đất công trình năng lượng trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 295 ha, chiếm 0,15% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ 
yếu tại huyện Long Điền, TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa. 

(8). Đất bưu chính viễn thông: Năm 2020, đất công trình bưu chính viễn thông trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 12 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. Đây là 
loại đất có quy mô khá nhỏ tại tỉnh. 

(9). Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2020, đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có 533 ha, chiếm 0,27% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ 
(tập trung hệ thống cơ sở tôn giáp khá dày quanh núi Thị Vải, núi Dinh và có cơ 
sở tôn giáo có diện tích lớn như chùa Đại Tòng Lâm, chùa Viên Đàm). Đây là diện 
tích đất được thống kê cho các cơ sở tôn giáo đã được cấp phép hoạt động hợp 
pháp trên địa bàn. 

(10). Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Năm 2020, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 431 ha, chiếm 0,22% diện 
tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền, 
TP. Bà Rịa. 

(11). Đất di tích lịch sử - văn hóa: Năm 2020, đất di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 91 ha, chiếm 0,05% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu 
tại huyện Côn Đảo với Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà tù Côn Đảo. 

(12). Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2020, đất bãi thải xử lý chất thải có 173 ha, 
chiếm 0,09% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ (đã hình thành 
Khu chôn lấp, xử lý chất thải của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

(13). Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở khoa 
học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 ha, chiếm 0% diện tích tự 
nhiên. Phân bố chủ yếu tại TP. Vũng Tàu. 

(14). Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Năm 2020, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 20 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. 
Phân bố tại chủ yếu TX. Phú Mỹ. 
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(15). Đất chợ: Năm 2020, Đất chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 81 ha, chiếm 
0,04% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc. 

j). Đất sinh hoạt cộng đồng 

Năm 2020, đất sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 38 ha, chiếm 
0,02% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ 
(các đơn vị huyện có nhiều ấp - nhu cầu đất phát triển các điểm sinh hoạt cộng đồng, trụ 
sở ấp lớn). 

Bảng 51. Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 38  10 3 2 10 9 3 3 
Cơ cấu (%) 100  25,01 7,34 5,54 26,16 22,44 6,78 6,73 

k). Đất ở tại nông thôn 

Năm 2020, đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 3.747 ha, chiếm 
1,89% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, 
TX. Phú Mỹ (tại các xã chưa được nâng cấp lên phường). 

Bảng 52. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 3.747 36 1.021 295 437 966 561 305 126 
Cơ cấu (%) 100 0,96 27,26 7,86 11,66 25,79 14,97 8,15 3,36 

l). Đất ở tại đô thị 

Năm 2020, đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 4.031 ha, chiếm 2,03% 
diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại các đô thị loại I, II, III của tỉnh như TP. Vũng Tàu, 
TX. Phú Mỹ (các phường), TP. Bà Rịa. 

Bảng 53. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 4.031  106 296 304 116 1.147 683 1.379 
Cơ cấu (%) 100  2,62 7,35 7,55 2,88 28,45 16,94 34,21 

m). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Năm 2020, đất xây dựng trụ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 124 ha, 
chiếm 0,06% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TP. Bà Rịa (trung tâm hành chính 
của tỉnh hiện hữu), TP. Vũng Tàu (trung tâm hành chính của tỉnh trước đây). 
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Bảng 54. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất trụ sở cơ quan năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 124 5 12 14 16 13 14 30 21 
Cơ cấu (%) 100 4,22 9,83 11,02 12,63 10,29 11,09 23,79 17,12 

n). Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Năm 2020, Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có 169 ha, chiếm 0,09% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc. 

Bảng 55. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất trụ sở tổ chức sự nghiệp năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 169 8 1 5 1 126 3 9 15 
Cơ cấu (%) 100 4,98 0,57 2,84 0,83 74,74 1,62 5,52 8,89 

o). Đất cơ sở tín ngưỡng 

Năm 2020, đất cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 48 ha, chiếm 
0,02% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Đất Đỏ, Long Điền, TX. Phú Mỹ. 

Bảng 56. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 48  1 13 11 2 10 7 5 
Cơ cấu (%) 100  1,84 26,15 22,11 5,13 20,34 13,97 10,47 

p). Đất sông suối 

Năm 2020, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7554 
ha, chiếm 3,81% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ chủ 
yếu là diện tích thuộc hệ thống sông Thị Vải, có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đặc 
biệt là hình thành các cụm cảng logistics. 

Bảng 57. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất sông suối năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 7.554 1 389 254 480 573 2.090 633 3.132 
Cơ cấu (%) 100 0,01 5,15 3,36 6,35 7,59 27,67 8,39 41,47 
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q). Đất mặt nước chuyên dùng 

Năm 2020, đất mặt nước chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 291 ha, 
chiếm 0,15% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TX. Phú Mỹ, các huyện Côn Đảo, 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc. 

Bảng 58. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất mặt nước chuyên dùng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 291 63  47 28 43 81 19 12 
Cơ cấu (%) 100 21,52  16,04 9,45 14,79 27,68 6,47 4,03 

r). Đất phi nông nghiệp khác 

Năm 2020, đất phi nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 84 ha, chiếm 
0,04% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại huyện Đất Đỏ, huyện Côn Đảo. 

Bảng 59. Hiện trạng, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp khác năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 84 20 0 56 6 0 1 0 0 
Cơ cấu (%) 100 23,65 0,01 66,95 7,46 0,47 1,46 0,00 0,00 

1.3. Nhóm đất chưa sử dụng 
Năm 2020, đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1.247 ha, chiếm 
0,63% diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu tại TP. Vũng Tàu và các huyện Xuyên Mộc, 
Côn Đảo, Châu Đức. 

Bảng 60. Hiện trạng, cơ cấu đất chưa sử dụng năm 2020 

Nội dung Tổng 
cộng 

Trong đó, các đơn vị hành chính: 
Côn 
Đảo 

Châu 
Đức Đất Đỏ Long 

Điền 
Xuyên 

Mộc 
Phú 
Mỹ Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Diện tích (ha) 1.247 152 3 123 19 277 24 77 571 
Cơ cấu (%) 100 12,21 0,24 9,88 1,53 22,20 1,95 6,18 45,81 

 
2. Biến động sử dụng đất 
Biến động sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuđược đánh giá trong thời kỳ 10 năm từ 
2010 đến năm 2020, trong đó tập trung phân tích đánh giá biến động cụ thể trong giai 
đoạn 2015-2020 tương ứng với kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ 
phê duyệt tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 06/9/2018. Kết quả đánh giá biến động sử 
dụng đất trong thời kỳ 2010-2020 được tổng hợp: 
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Bảng 61. Biến động sử dụng đất thời kỳ 2010-2020 

TT Chỉ tiêu Mã 
HTSDĐ 2010 (*) HTSDĐ 2020 (**) 

Biến động 
2010-2020 Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(4) 

 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  198.952 100,00 198.256 100,00 -696 
1 Đất nông nghiệp NNP 146.525 73,65 143.017 72,14 -3.507 
1.1 Đất trồng lúa LUA 14.494 7,29 11.077 5,59 -3.418 

 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.028 3,03 8.680 4,38 2.652 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 16.683 8,39 13.588 6,85 -3.095 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 74.070 37,23 78.420 39,55 4.349 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.033 5,55 11.033 5,57 1 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 16.327 8,21 16.497 8,32 170 

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX 6.033 3,03 4.642 2,34 -1.391 

 Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên RSN  - 203 0,10 203 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 6.047 3,04 5.562 2,81 -486 

1.8 Đất làm muối LMU 1.140 0,57 1.237 0,62 96 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 698 0,35 962 0,49 264 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 50.616 25,44 53.992 27,23 3.376 
2.1 Đất quốc phòng CQP 7.213 3,63 8.030 4,05 817 

2.2 Đất an ninh CAN 1.956 0,98 1.173 0,59 -783 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 7.657 3,85 7.045 3,55 -612 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  - 180 0,09 180 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD  - 2.207 1,11 2.207 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 3.325 1,67 1.502 0,76 -1.823 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 224 0,11 384 0,19 160 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 1.134 0,57 678 0,34 -456 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh DHT 14.742 7,41 16.556 8,35 1.814 

 - Đất giao thông DGT 7.929 3,99 8.983 4,53 1.054 

 - Đất thủy lợi DTL 4.484 2,25 4.912 2,48 427 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 198 0,10 134 0,07 -64 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 62 0,03 76 0,04 15 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo DGD 479 0,24 590 0,30 111 

 - Đất xây dựng cơ sở thế dục 
thế thao DTT 90 0,05 221 0,11 131 
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TT Chỉ tiêu Mã 
HTSDĐ 2010 (*) HTSDĐ 2020 (**) 

Biến động 
2010-2020 Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(4) 
 - Đất công trình năng lượng DNL 168 0,08 295 0,15 127 

 - Đất công trình bưu chính 
viên thông DBV 10 0,01 12 0,01 2 

 - Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia DKG  - - - 0 

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT 78 0,04 91 0,05 13 

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 209 0,11 173 0,09 -36 

Nguồn: (*) HTSDĐ theo QHSDĐ thời kỳ 2011-2020, KHSDĐ 5 năm 2011-2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.1. Biến động nhóm đất nông nghiệp 
Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 có 143.017 ha, so với năm 2010 giảm 3.507 ha. 
Nguyên nhân giảm do chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp nhằm xây dựng cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ xã hội, cụ thể như sau: (i) do quá trình đô thị hoá, phát triển nhanh các công 
trình công cộng, các khu công nghiệp, dịch vụ, việc xây dựng trụ sở cơ quan, các công 
trình sự nghiệp chuyển từ đất nông nghiệp sang phục vụ nhu cầu phát triển; (ii) trong nội 
bộ đất nông nghiệp cũng diễn ra sự thay đổi về cơ cấu cây trồng, một phần diện tích đất 
trồng lúa, đất trồng cây hàng năm chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp lâu năm 
có giá trị kinh tế cao trên cơ sở sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

a). Đất trồng lúa 

Hiện trạng đất trồng lúa năm 2020 có 11.077 ha, so với năm 2010 giảm 3.418 ha. Nguyên 
nhân do chuyển sang đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, chủ yếu là trồng 
rau màu, các loại cây ăn quả. Một số khu vực tiếp giáp khu dân cư, năng suất canh tác 
không cao do đó người dân tự chuyển đổi hình thức canh tác cây trồng sang các loại cây 
có giá trị kinh tế cao hơn, cụ thể như ở TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ... Ngoài ra, 
quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua, nhiều khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp được hình thành thu hút một lượng lớn người lao động đổ về làm việc và 
sinh sống trên địa bàn tỉnh, khiến cho nhu cầu về nhà ở tăng cao. Để giải quyết bài toán 
đó, nhiều khu dân cư được hình thành, tình trạng phân lô tách thửa cũng tăng mạnh, đây 
cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đất lúa giảm mạnh. 

Diện tích đất lúa giảm tập trung vào đất trồng lúa khác, diện tích đất chuyên trồng lúa 
nước có xu hướng tăng. Hiện trạng đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 có 8.680 ha, so 
với năm 2010 tăng 2.652 ha. Diện tích tăng chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ do hiệu 
quả của các công trình thủy lợi, đã khai thác tăng vụ từ đất trồng lúa 1 vụ sang trồng lúa 
2-3 vụ tại các khu vực có điều kiện canh tác thuận lợi. 

b). Đất trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 có 13.588 ha, so với năm 2010 giảm 
3.095 ha. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm (chủ yếu tại 
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khu vực đất do công ty cao su Hoa Lâm quản lý), chuyển đổi sang các trang trại chăn 
nuôi. Đồng thời, chuyển sang đất ở do nhu cầu ở ngày càng tăng cao, thu hồi để thực 
hiện một số công trình về cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội. Ngoài ra, việc hình thình một số 
khu công nghiệp mới trên địa bàn như: KCN Đất Đỏ 1 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất 
Đỏ; Cụm khu công nghiệp Hồng Lam tại phường Kim Dinh TP. Bà Rịa... cũng là một trong 
những nguyên nhân khiến cho đất trồng cây hằng năm giảm mạnh. 

c). Đất trồng cây lâu năm 

Hiện trạng đất trồng cây lâu năm năm 2020 có 78.420 ha, so với năm 2010 tăng 4.349 
ha. Nguyên nhân chủ yếu do người dân tự chuyển đổi hình thức canh tác cây trồng từ 
đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm sang đất trồng cây lâu năm. 

d). Đất rừng phòng hộ 

Hiện trạng đất rừng phòng hộ năm 2020 có 11.033 ha, so với năm 2010 tăng 1 ha. Như 
vậy, có thể thấy đất rừng phòng hộ cơ bản ổn định diện tích trong 10 năm qua. Tuy nhiên 
trong giai đoạn 2015-2020 diện tích đất rừng phòng hộ đã giảm 1.551 ha, nguyên nhân 
chính là do việc bóc tách khu vực nuôi trồng thủy sản xen kẽ trong các khu vực rừng 
phòng hộ tại một số khu vực TP. Vũng Tàu. Ngoài ra, do cập nhật mới ranh giới đất rừng 
phòng hộ tại huyện Long Điền, theo đó một số khu vực hiện trạng người dân đang canh 
tác được trả về giao cho địa phương quản lý. 

e). Đất rừng đặc dụng 

Hiện trạng đất rừng đặc dụng năm 2020 có 16.497 ha, so với năm 2010 tăng 170 ha. 
Nguyên nhân chính do xác định ranh giới đất rừng đặc dụng tại các khu bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước Bửu và vườn quốc gia Côn Đảo. 

f). Đất rừng sản xuất 

Hiện trạng đất trồng rừng sản xuất năm 2020 có 4.642 ha, so với năm 2010 giảm 1.391 
ha. Nguyên nhân chính do tách chuyển đất lâm nghiệp giao về được phương quản lý, 
một phần chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm, một phần chuyển đổi sang đất trồng 
cây hàng năm, đất rừng đặc dụng và một phần diện tích giảm do chuyển sang đất phi 
nông nghiệp nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. 

g). Đất nuôi trồng thủy sản 

Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 có 5.562 ha, so với năm 2010 giảm 486 ha 
nguyên nhân chủ yếu do chuyển sang các đất phi nông nghiệp thực hiện các dự án đầu 
tư phát triển kinh tế xã hội. 

h). Đất làm muối 

Hiện trạng đất làm muối năm 2020 có 1.237 ha, so với năm 2010 tăng 96 ha. Nguyên 
nhân chính là tách diện tích đất làm muối ra khỏi khu vực đất nuôi trồng thủy sản khu vực 
TP. Vũng Tàu. 

i). Đất nông nghiệp khác 

Hiện trạng đất nông nghiệp khác năm 2020 có 962 ha, so với năm 2010 tăng 264 ha. 
Nguyên nhân chủ yếu do hình thành mới các khu trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm 
trên địa bàn huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. 
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2.2. Biến động nhóm đất phi nông nghiệp 
Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 có 53.992 ha, so với năm 2010 tăng 3.376 ha. 
Nguyên nhân chính do hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực 
sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phát triển dân cư.... 

a). Đất quốc phòng 

Hiện trạng đất quốc phòng năm 2020 có 8.030 ha, so với năm 2010 tăng 817 ha. Nguyên 
nhân chính là do phân ranh, cắm mốc, xác định lại diện tích các trường bắn trên địa bàn, 
ngoài ra còn bố trí đất cho các vị trí phục vụ quốc phòng. 

b). Đất an ninh 

Hiện trạng đất an ninh năm 2020 có 1173 ha, so với năm 2010 giảm 783 ha. Nguyên 
nhân chính là do chuyển sang đất quốc phòng (chuyển sang Trường bắn quốc gia 3 sau 
khi phân ranh, cắm mốc cụ thể) và đất trồng cây lâu năm (tách chuyển đất sản xuất ra 
khỏi Trại giam Xuyên Mộc). 

c). Đất khu công nghiệp 

Hiện trạng đất khu công nghiệp năm 2020 có 7.045 ha, so với năm 2010 giảm 612 ha. 
Nguyên nhân chính do thay đổi phương pháp thống kê kiểm kê, trước đây khi có quyết 
định giao đất thành lập khu công nghiệp sẽ thống kê, kiểm kê toàn bộ diện tích này vào 
đất khu công nghiệp, tuy nhiên theo phương pháp thống kê mới hiện nay chỉ thống kê, 
kiểm kê phần diện tích đã thực hiện các thủ tục đất đai hoàn thành cho khu công nghiệp 
mới thống kê, kiểm kê vào đất khu công nghiệp, do đó diện tích đất này giảm. 

d). Đất cụm công nghiệp 

Hiện trạng đất cụm công nghiệp năm 2020 có 180 ha, so với năm 2010 tăng 180 ha. 
Nguyên nhân chính là do phát triển các cụm công nghiệp mới trên địa bàn 

e). Đất thương mại, dịch vụ 

Hiện trạng đất thương mại, dịch vụ năm 2020 có 2.207 ha, so với năm 2010 tăng 2,207 
ha. Nguyên nhân chính là việc hình thành các khu du lịch mới trên địa bàn tỉnh. Mặt khác 
đây là loại đất tách ra từ đất sản xuất phi nông nghiệp của chỉ tiêu thống kê, kiểm kê trước 
đây nên đạt giá trị tăng tuyệt đối rất cao. 

f). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Hiện trạng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 có 1.502 ha, so với năm 2010 
giảm 1.823 ha. Nguyên nhân chính là tách chuyển sang đất thương mại dịch vụ. 

g). Đất cho hoạt động khoáng sản 

Hiện trạng đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2020 có 384 ha, so với năm 2010 
tăng 160 ha. Nguyên nhân chính là do phát triển các mỏ khai thác khoáng sản mới trên 
địa bàn. 

h). Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Hiện trạng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2020 có 678 ha, so với năm 
2010 giảm 456 ha. Nguyên nhân chính là thay đổi phương pháp thống kê, kiểm kê. Trước 
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đây toàn bộ diện tích khảo sát khai thác VLXD sẽ được thống kê vào đất VLXD, tuy nhiên 
hiện nay chỉ thống kê, kiểm kê phần được cấp phép hoạt động khai thác VLXD do đó diện 
tích loại đất này giảm mạnh. 

i). Đất phát triển hạ tầng 

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có sự thay đổi 
về chỉ tiêu của đất hạ tầng, do đó đánh giá biến động đất hạ tầng sẽ được đánh giá chi 
tiết theo từng loại đất trong đất hạ tầng được chỉnh sửa, cụ thể: 

(1). Hiện trạng đất giao thông năm 2020 có 8.983 ha, so với năm 2010 tăng 1.054 ha. 
Nguyên nhân chính là do thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông. 

(2). Hiện trạng đất thủy lợi năm 2020 có 4.912 ha, so với năm 2010 tăng 427 ha. 
Nguyên nhân chính là do phát triển hạ tầng thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước 
trên địa bàn. 

(3). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 có 134 ha, so với năm 2010 
giảm 64 ha. Nguyên nhân chính là do thay đổi phương pháp thống kê mới, điều 
chỉnh diện tích đất văn hóa sang các loại đất khác như sinh hoạt cộng đồng, vui 
chơi giải trí công cộng. 

(4). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2020 có 76 ha, so với năm 2010 tăng 15 
ha cho việc phát triển các cơ sở y tế trên địa bàn. 

(5). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2020 có 590 ha, so với 
năm 2010 tăng 111 ha cho việc phát triển hệ thống trường học trên địa bàn. 

(6). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2020 có 221 ha, so với năm 
2010 tăng 131 ha, chủ yếu do việc hình thành sân golf tại KCN Sonadezi Châu 
Đức. 

(7). Hiện trạng đất công trình năng lượng năm 2020 có 295 ha, so với năm 2010 tăng 
127 ha cho việc phát triển các hệ thống đường dây dẫn điện, các trạm biến áp 
cũng như các cơ sở điện lực, kho chứa xăng dầu, khí đốt trên địa bàn. 

(8). Hiện trạng đất công trình bưu chính viễn thông năm 2020 có 12 ha, so với năm 
2010 tăng 2 ha cho các bưu điện trên địa bàn. 

(9). Hiện trạng đất di tích lịch sử -văn hóa năm 2020 có 91 ha, so với năm 2010 tăng 
13 ha cho tôn tạo, nâng cấp sửa chữa, các di tích lịch sử văn hóa được công nhận 
trên địa bàn. 

(10). Hiện trạng đất bãi thải xử lý chất thải năm 2020 có 173 ha, so với năm 2010 giảm 
36 ha chủ yếu do di dời các bãi rác nhỏ lẻ vào các bãi rác tập trung. Hình thành 
khu chôn lấp xử lý chất thải tập trung của tỉnh tại TX Phú Mỹ. 

(11). Hiện trạng đất cơ sở tôn giáo năm 2020 có 533 ha, so với năm 2010 tăng 91 ha, 
nguyên nhân chính là do giao đất cho các cơ sở tôn giáo được cấp phép hoạt 
động trên địa bàn. 

(12). Hiện trạng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2020 có 
431 ha, so với năm 2010 giảm 30 ha do di dời, cải táng các nghĩa địa nhỏ l ẻ , rải 
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rác vào các nghĩa trang tập trung. 

(13). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ năm 2020 có 4 ha, so với năm 
2010 tăng 1 ha. 

(14). Hiện trạng đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội năm 2020 có 20 ha, so với năm 2010 
giảm 59 ha. 

(15). Hiện trạng đất chợ năm 2020 có 81 ha, so với năm 2010 tăng 31 ha, nguyên nhân 
chính là do mở rộng, mở mới các chợ trên địa bàn. 

j). Đất sinh hoạt cộng đồng 

Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 có 38 ha, so với năm 2010 tăng 38 ha, 
nguyên nhân chính do mở rộng, mở mới các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng các 
ấp trên địa bàn. 

k). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Hiện trạng đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2020 có 151 ha, so với năm 2010 tăng 
151 ha, nguyên nhân chính do được tách ra từ chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa trước đây cũng 
như quá trình mở mới các công viên cây xanh, bãi tắm công cộng, khu vui chơi trên địa 
bàn. 

l). Đất ở tại nông thôn 

Hiện trạng đất ở tại nông thôn năm 2020 có 3.747 ha, so với năm 2010 tăng 660 ha. Có 
thể nhận thấy nhu cầu phát triển đất thổ cư trên địa bàn là rất lớn vì giá trị đất ngày càng 
tăng cao liên tục trong suốt thời gian qua. 

m). Đất ở tại đô thị 

Hiện trạng đất ở tại đô thị năm 2020 có 4.031 ha, so với năm 2010 tăng 1.334 ha. Nguyên 
nhân chính do nhu cầu về đất ở tăng cao, tình trạng phân lô, tách thửa tăng mạnh ở các 
địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc nâng cấp đô thị cũng dẫn đến việc chuyển đổi đất ở 
nông thôn sang đất ở đô thị với quy mô lớn tại TX. Phú Mỹ. 

n). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 có 124 ha, so với năm 2010 giảm 217 
ha. Nguyên nhâ chính là do tách chuyển đất sản xuất nông nghiệp, đất công ích do Ủy 
ban quản lý theo đúng mục đích sử dụng đất thực tế, tách chuyển sang đất xây dựng trụ 
sở tổ chức sự nghiệp theo chỉ tiêu thống kê mới. 

o). Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Hiện trạng đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp năm 2020 có 169 ha, so với năm 2010 
tăng 169 ha. Nguyên nhân chủ yếu do tách từ đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp trong chỉ tiêu trước đây và xây dựng trụ sở cho các tổ chức sự nghiệp trên địa 
bàn. 

p). Đất cơ sở tín ngưỡng 

Hiện trạng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2020 có 48 ha, so với năm 2010 tăng 48 ha. Nguyên 
nhân chính là tách ra từ đất cơ sở tôn giáo theo phương pháp thống kê mới. 
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q). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Hiện trạng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2020 có 7.554 ha, so với năm 2010 giảm 
86 ha. Nguyên nhân chủ yếu do một số khu vực trên địa bàn đã được đo vẽ thành lập 
bản đồ địa chính mới dẫn tới ranh của một số tuyến sông, suối bị thay đổi so với ranh 
bản đồ địa chính cũ do hiện trạng một số nhánh sông người dân tự ý khoanh lại để nuôi 
trồng thủy sản, khiến cho diện tích sông, ngòi bị giảm. Ngoài ra, do cập nhật dự án bãi 
bồi ven sông tại khu vực TP. Vũng Tàu cũng khiến cho đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
bị giảm mạnh. 

r). Đất mặt nước chuyên dùng 

Hiện trạng đất mặt nước chuyên dùng năm 2020 có 291 ha, so với năm 2010 giảm 249 
ha. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi phương pháp thống kê mới. 

s). Đất phi nông nghiệp khác 

Hiện trạng đất phi nông nghiệp khác năm 2020 có 84 ha, so với năm 2010 tăng 24 ha. 

2.3. Biến động nhóm đất chưa sử dụng 
Hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2020 có 1.247 ha, so với năm 2010 giảm 565 ha, 
nguyên nhân chính do hiệu quả của việc khai thác đất chưa sử dụng vào các mục đích 
sản xuất nông nghiệp, thực hiện các dự án phi nông nghiệp. 

IV. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN, 
CÁC KHU CHỨC NĂNG 

1. Thực trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn 
1.1. Hệ thống đô thị 
1.1.1. Lịch sử hình thành hệ thống đô thị 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 12/8/1991, 
trên cơ sở Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và 3 huyện: Châu Thành, Long Đất và Xuyên 
Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai. Cùng với việc thành lập tỉnh, thành lập TP. Vũng Tàu (đô thị 
loại III) và huyện Côn Đảo.  

Khi mới thành lập năm 1991: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 đơn vị hành chính cấp huyện 
gồm: TP. Vũng Tàu, huyện Châu Thành, huyện Côn Đảo, huyện Long Đất, huyện Xuyên 
Mộc; tỉnh lỵ đặt tại TP. Vũng Tàu. Về đô thị có: TP. Vũng Tàu (đô thị loại III) và 03 thị trấn: 
thị trấn Bà Rịa, thị trấn Long Điền, thị trấn Long Hải.  

• Ngày 02/6/1994, tách huyện Châu Thành thành 3 đơn vị:  thị xã Bà Rịa, 
huyện Châu Đức, huyện Tân Thành. Đồng thời thành lập các đô thị:  Thị 
xã Bà Rịa (trên cơ sở thị trấn Bà Rịa và một số xã), thị trấn Phú Mỹ, thị 
trấn Ngãi Giao. 

• Ngày 30/10/1995, Chính phủ ban hành Nghị định 71-CP thành lập thị 
trấn Phước Bửu, huyện lỵ huyện Xuyên Mộc. 

• Ngày 09/12/2003, chia huyện Long Đất thành 2 huyện Long Điền và Đất 
Đỏ.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1995
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• Ngày 11/12/2006 thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc 
huyện Đất Đỏ. 

• Ngày 02/5/2012, tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển từ TP. 
Vũng Tàu về thị xã Bà Rịa (nay là TP. Bà Rịa).  

• Ngày 22/8/2012, chuyển thị xã Bà Rịa thành TP. Bà Rịa. 

• Ngày 09/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số: 
77/NQ-HĐND Thông qua Đề án phân loại xã Kim Long, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Đô thị loại V. 

• Ngày 12/4/2018, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 
492/NQ-UBTVQH14 thành lập TX. Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ địa giới 
hành chính huyện Tân Thành. 

Hình 42. Diễn biến hình thành đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
 

Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 08 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc gồm: TP. 
Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và 5 huyện: Châu Đức, Côn Đảo, Đất Đỏ, Long Điền 
và Xuyên Mộc. Toàn tỉnh có 10 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I (TP. Vũng Tàu), 01 đô thị loại 
II (TP. Bà Rịa), 01 đô thị loại III (TX. Phú Mỹ) và 7 đô thị loại V: Long Điền, Long Hải, Đất 
Đỏ, Phước Hải, Phước Bửu, Ngãi Giao và Kim Long. 

1.1.2. Đô thị hóa và mạng lưới đô thị 
Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm kê đất 31/12/2020 là 1.982,56 
km2, tổng diện tích đất thành thị khoảng 417,615 km2, tổng diện tích đất nông thôn khoảng 
1.557,795 km2. Năm 2020, dân số trung bình toàn tỉnh khoảng 1.167.938 người, dân số 

Năm 1991 Năm 2003 

Năm 2012 Năm 2021 

https://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/2006
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/2012


 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

172 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

thành thị khoảng 683.129 người, dân số nông thôn khoảng 484.809 người. Tỷ lệ đô thị 
hóa chung toàn tỉnh năm 2020 đạt trên 58,5%30. 

(1). Về tốc độ đô thị hóa, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2020 ước đạt 58,5% cao hơn 
so với tỷ lệ đô thị hóa trung bình cả nước (đạt trung bình khoảng 38,4%), tốc độ 
tăng dân số bình quân đạt 1,42% năm. Các vùng có tỷ lệ đô thị hóa cao tập trung 
tại các đô thị như Vũng Tàu (đạt 95,6%), Bà Rịa (đạt 66,3%), Phú Mỹ (đạt 68%) 
và các thị trấn ven biển như Long Điền, Long Hải, Ngãi Giao, Kim Long, Phước 
Bửu, Đất Đỏ, Phước Hải (đạt 100%). Đây là vùng đô thị lớn, tập trung trên 80% 
tổng số dân cư đô thị của tỉnh và là nơi tập trung nhiều dự án phát triển khu công 
nghiệp nặng, quy mô lớn của vùng KTTĐ phía Nam, có các điều kiện thuận lợi về 
cảnh quan tự nhiên, quỹ đất xây dựng và các điều kiện cung cấp hạ tầng kỹ thuật 
cho phát triển đô thị và công nghiệp.  

Hình 43. Bản đồ phân bố đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(2). Về phân loại đô thị, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã hình thành 10 đô thị bao 

gồm: 01 đô thị loại I (TP. Vũng Tàu - thành phổ trực thuộc tỉnh), 01 đô thị loại II 
(TP. Bà Rịa - thành phố trực thuộc tỉnh), 01 đô thị loại III (TX. Phú Mỹ) và 07 đô thị 
loại V gồm: Thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền); thị trấn 
Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc); thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải (huyện Đất 
Đỏ); thị trấn Ngãi Giao và đô thị Kim Long (huyện Châu Đức). 

(3). Về phân loại đơn vị hành chính các cấp, toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp 
huyện (gồm 05 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố) với tổng số 82 đơn vị hành chính 
cấp xã (gồm 29 phường, 47 xã và 06 thị trấn). Riêng huyện Côn Đảo là đơn vị 
hành chính cấp huyện không có xã.  

                                            
30 Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh được tính trên tổng số dân các phường, thị trấn trên tổng số dân toàn tỉnh (chưa cộng thêm 
dân số quy đổi). Nếu tính thêm dân sô Côn Đảo thì tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2020 đạt trên 59% (trên thực tế Côn 
Đảo đang quản lý và phát triển đô thị). 
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Theo Quyết định số 1838/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II, 02 đơn vị hành chính 
cấp huyện loại I, 03 đơn vị hành chính cấp huyện loại II, 03 đơn vị hành chính cấp 
huyện loại III. Có 59 đơn vị hành chính cấp xã loại I, 20 đơn vị hành chính cấp xã 
loại II và 03 đơn vị hành chính cấp xã loại III. 

1.1.3. Chức năng đô thị và mối quan hệ liên vùng 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cửa ngõ giao thương quốc tế của Vùng Đông Nam Bộ. Tập 
trung phát triển về công nghiệp (công nghiệp cảng, khai thác dầu khí); dịch vụ dầu khí 
gắn với hành lang kinh tế trục dọc QL51, dịch vụ và cảng biển, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng 
sinh thái biển đảo; nông nghiệp công nghệ cao, đánh bắt nuôi trồng thủy sản... phần lớn 
các đô thị quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định là cực tăng trưởng trên 
hành lang kinh tế trọng điểm dọc QL51 đóng vai trò cửa ngõ hướng ra biển Đông. 

(1). Chuỗi đô thị hành lang phát triển dọc QL51 gồm: 

(i). TP. Vũng Tàu, là đô thị du lịch biển; cực tăng trưởng trọng điểm, phía Đông 
Nam của vùng; trung tâm cấp vùng về dịch vụ thương mại; trung tâm du lịch 
nghỉ dưỡng biển, dịch vụ cảng biển và dịch vụ dầu khí quan trọng của quốc 
gia; đầu mối giao thương về cảng biển với quốc tế; có vị trí quan trọng về 
an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. 

(ii). TP. Bà Rịa, là cực tăng trưởng trọng điểm phía Đông Nam của vùng; trung 
tâm hành chính - chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
trung tâm dịch vụ - thương mại; trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu 
khoa học cấp vùng. 

(iii). TX. Phú Mỹ, là trung tâm công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp cảng biển; 
trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm kho vận, dịch vụ Logistics của 
vùng; đầu mối giao thông quan trọng cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - 
Thị Vải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và quốc gia. 

(2). Chuỗi đô thị hành lang phát triển dọc tuyến đường ven biển, với chức năng chính 
phục vụ du lịch gồm:  

(i). Thành phố Vũng Tàu (như đã nêu trên) 

(ii). Thị trấn Long Hải, là trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao; kết hợp dịch 
vụ thương mại, văn hóa, thể thao của khu vực phía Nam và cả nước. 

(iii). Thị trấn Phước Hải, là đô thị chuyên ngành du lịch, kết hợp phát triển thủy 
hải sản. 

(iv). Các đô thị mới theo quy hoạch: Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu 

(3). Chuỗi đô thị dọc tuyến QL55 với chức năng chính là trung tâm hành chính - chính 
trị của các huyện, trung tâm văn hoá, thương mại, du lịch, công nghiệp địa phương, 
dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp...: 

(i). Đô thị Long Điền, là trung tâm hành chính, chính trị - kinh tế, văn hóa của 
huyện Long Điền; là trung tâm dịch vụ du lịch và các ngành dịch vụ dịch vụ 
khác của vùng (định hướng là đô thị loại III). 
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(ii). Đô thị Đất Đỏ, là trung tâm hành chính, chính trị - kinh tế, văn hóa của huyện 
Đất Đỏ; là đô thị vệ tinh vùng tỉnh. 

(iii). Đô thị Phước Bửu, là trung tâm hành chính, chính trị - kinh tế, văn hóa của 
huyện Xuyên Mộc; kết nối chuỗi du lịch vùng tỉnh. 

(4). Chuỗi đô thị dọc tuyến QL56 với chức năng chính là trung tâm hành chính - chính 
trị, trung tâm văn hoá, dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp địa phương, dịch 
vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp...: 

(i). Đô thị Ngãi Giao, là trung tâm hành chính, chính trị - kinh tế, văn hóa của 
huyện Châu Đức; là trung tâm dịch vụ và phát triển nông nghiệp. 

(ii). Đô thị Kim Long, là trung tâm dịch vụ, thương mại phía Bắc huyện Châu 
Đức. 

1.2. Hệ thống điểm dân cư nông thôn 
1.2.1. Phân bố dân cư nông thôn  
Hệ thống dân cư nông thôn phân bố không đều trong địa bàn tỉnh, tập trung mật độ cao 
tại các vùng lân cận đô thị lớn và dọc theo các trục đường. Quy mô dân số nông thôn có 
tỷ trọng giảm dần do tốc độ đô thị hoá ngày càng gia tăng. Năm 2020, dân cư nông thôn 
có tổng số 484.809 người, chiếm tỉ trọng 41,5%. Khu dân cư nông thôn có cơ cấu hành 
chính xã, với quy mô đất đai và dân số dao động theo địa bàn từng huyện. Đặc biệt, trong 
đó TP. Vũng Tàu chỉ có 01 xã ngoại thị, TP. Bà Rịa có 3 xã ngoại thị, Huyện Côn đảo 
không có cấp xã, còn lại các huyện khác có từ 5 đến 14 xã. Huyện Đất Đỏ sau khi thành 
lập 2 đô thị, dân số nông thôn giảm và còn lại 6 xã.  

Năm 2020, thống kê dân cư nông thôn có tổng số 484.809 người, chiếm tỉ trọng 45,81% 
tổng dân số toàn tỉnh và phân bố như sau:  

 

Bảng 62. Hiện trạng dân cư nông thôn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Hạng Mục Số phường, 
thị trấn Số xã Diện tích 

(Km2) 
Dân số (người) 

Tổng Nông thôn 
  Toàn tỉnh 35 47 1,982.56 1,167,938  482,126  
1 TP. Vũng Tàu 16 1 150.90 362,061  16,148  
2 TP. Bà Rịa 8 3 91.04 113,072  36,676  
3 TX. Phú Mỹ 5 5 333.02 182,141  58,187  
4 Huyện Châu Đức 1 15 424.60 147,426  129,764  
5 Huyện Long Điền 2 5 77.67 137,759  77,960  
6 Huyện Đất Đỏ  2 6 189.74 74,517  31,301  
7 Huyện Xuyên Mộc 1 12 639.81 141,842  125,653  
8 Huyện Côn Đảo 0 0 75.79 9,120  6,437  
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Hình 44. Bản đồ phân bố dân cư nông thôn tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu 

 
1.2.2. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
Xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 47/47 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (đạt 100%), trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. TP. Bà Rịa 
và TX. Phú Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các huyện Đất Đỏ, 
Long Điền, Xuyên Mộc và Châu Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  

Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 
khoảng trên 61,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia đa chiều tại các 
xã xây dựng nông thôn mới còn 0,05%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp 
vệ sinh, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đạt đạt 83,9%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%.  

2. Đánh giá chung về phát triển đô thị và phân bố không gian phát triển các khu 
chức năng 

2.1. Về phát triển hệ thống đô thị  
Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống đô thị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự phát triển 
khá mạnh mẽ, với tốc độ nhanh. Từ chỗ chỉ có 4 đô thị, với 01 đô thị loại III và 03 đô thị 
loại V khi mới thành lập tỉnh, đến nay tỉnh đã có hệ thống đô thị với 10 đô thị gồm:  gồm: 
01 đô thị loại I (thành phố Vũng Tàu), 01 đô thị loại II (TP. Bà Rịa), 01 đô thị loại III (TX. 
Phú Mỹ) và 7 đô thị loại V: Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Phước Bửu, Ngãi 
Giao và Kim Long. Toàn bộ các đô thị đều được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng, 
cơ bản được phủ kín quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; hệ 
thống hạ tầng tại trung tâm các đô thị được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ cả về 
giao thông đô thị, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, viễn thống... Các đô 
thị đều đạt các tiêu chí phân loại đô thị về hệ thống hạ tầng chủ yếu. Tỷ lệ đô thị hóa toàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 ước đạt 58,5% cao hơn so với tỷ lệ đô thị hóa trung 
bình cả nước (đạt trung bình khoảng 38,4%). Các vùng có tỷ lệ đô thị hóa cao tập trung 
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tại các đô thị như Vũng Tàu (đạt 95,6%), Bà Rịa (đạt 66,3%), Phú Mỹ (đạt 68%) và các 
thị trấn ven biển như Long Điền, Long Hải, Ngãi Giao, Kim Long, Phước Bửu, Đất Đỏ, 
Phước Hải (đạt 100%). Tuy nhiên, sự phát triển đô thị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 
nay cũng bộc lộ một số bất cập như sau: 

(i). Việc quy hoạch phát triển các đô thị ở các khu vực phát triển trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua được thực hiện riêng lẻ theo từng đô thị, bị chia cắt theo 
địa giới hành chính các huyện, thị xã, thành phố nên thiếu tính kết nối giữa 
các đô thị, các khu vực phát triển, dẫn đến chồng chéo, cạnh trạnh tự phát 
trong phát triển kinh tế đô thị, làm hạn chế những tác động lan tỏa, hỗ trợ, 
thúc đẩy phát triển giữa các đô thị, giữa các huyện, thị xã, thành phố... đồng 
thời, làm giảm hiệu quả đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và văn hóa, 
xã hội, do không thể chia sẻ, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. 

(ii). Định hướng phát triển đô thị chưa căn cứ trên cơ sở kinh tế đô thị, chưa 
dựa trên cơ sở đánh giá chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tính toán dự báo 
chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư, để xác định quy mô đô thị hợp 
lý với chức năng, tính chất đô thị và quy mô dân số. 

(iii). Các quy hoạch phát triển đô thị đều xác định mục tiêu nâng hạng đô thị (từ 
loại V lên loại IV, lên loại III, loại II và loại I), do đó các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật được xác định trong quy hoạch như: phát triển hạ tầng đô thị (giao 
thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước...), nhu cầu đất ở, đất công cộng và 
các công trình hạ tầng công cộng khác... được tính toán trên cơ sở dân số 
dự báo cho loại đô thị quy hoạch, dẫn đến sai số lớn, tính khả thi thấp.  

(iv). Định hướng quy hoạch phát triển đô thị theo tuyến (giao thông) và phát triển 
lan tỏa mở rộng theo vùng trung tâm, không xác định cụ thể trọng điểm đầu 
tư, lộ trình thực hiện; nội dung các quy hoạch đô thị hầu hết không phân kỳ 
đầu tư các khu vực phát triển với danh mục dự án đầu tư xây dựng công 
trình cụ thể, dẫn đến nhu cầu đầu tư hạ tầng đô thị và chi phí bồi thường 
giải phóng mặt bằng lớn, khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách không 
đáp ứng được; vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị bị dàn trải, hiệu quả 
thấp.  

(v). Việc phát triển hạ tầng đô thị theo định hướng lan tỏa mở rộng trong thời 
gian vừa qua, dẫn đến hậu quả vùng hạt nhân (trung tâm hiện hữu), hạ tầng 
quá tải, lạc hậu do không có điều kiện mở rộng, nâng cấp; trong khi dân số 
vẫn không ngừng tăng lên. Trong khi vùng quy hoạch phát triển lan tỏa mới, 
do hạ tầng không đồng bộ, chủ yếu chỉ phát triển hạ tầng giao thông, thiếu 
các công trình phúc lợi công cộng (y tế, giáo dục, văn hóa thể thao,...), 
không hình thành được các trung tâm đô thị mới, đồng bộ, hiện đại, dẫn 
đến không thực hiện được nhiệm vụ giãn dân khu vực trung tâm. 

(vi). Phát triển hạ tầng đô thị chủ yếu đầu tư từ nguồn đầu tư công, trong khi 
nguồn vốn ngân sách có hạn. Còn thiếu cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu 
tư phát triển các khu đô thị mới. Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng đô thị 
chủ yếu tập trung phát triển hạ tầng giao thông, dẫn đến hạ tầng đô thị phát 
triển không đồng bộ.  



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

177 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

2.2. Về phân bố không gian phát triển  
(1). Kết quả đạt được:  

Nhìn chung, tổ chức bố trí không gian phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay cơ bản đảm 
bảo phân vùng phát triển hợp lý; vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng 
lãnh thổ, vừa giảm thiểu tác động xung đột giữa các ngành kinh tế trụ cột: Công nghiệp, 
cảng biển và du lịch, nông nghiệp; đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững với tầm nhìn dài 
hạn. Đến nay trên phần lãnh thổ đất liền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản hình thành 
3 vùng lãnh thổ phát triển, tương ứng với các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh:   

(i). Vùng kinh tế công nghiệp - cảng biển tập trung ở khu vực phía Tây của tỉnh, 
dọc QL51 và tuyến sông Thị Vải thuộc địa phận TP. Vũng Tàu và phần lớn 
TX. Phú Mỹ: Tại khu vực này, quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia loại 
đặc biệt; đồng thời là khu vực tập trung 12/15 khu công nghiệp của tỉnh với 
tổng diện tích đất khoảng 6.400 ha31. Quy hoạch không gian phát triển công 
nghiệp và cảng biển đã phát huy khá tốt lợi thế hệ thống cảng nước sâu, 
sự thuận lợi về kết nối giao thông liên vùng, tạo chuỗi liên kết phát triển 
công nghiệp và dịch vụ với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình 
Dương... 

(ii). Vùng không gian phát triển kinh tế du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch, 
bao gồm toàn bộ phần diện tích tiếp giáp ven biển phía Đông Nam của tỉnh, 
với chuỗi đô thị ven biển: Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải (hiện hữu) và Lộc 
An, Hồ Tràm, Bình Châu (đang quy hoạch phát triển). Sự hình thành không 
gian vùng tập trung phát triển du lịch đã phát huy được lợi thế cảnh quan 
thiên nhiên, môi trường ven biển để phát triển du lịch và các ngành dịch vụ 
khác, phát triển đô thị và các khu dân cư tập trung với môi trường sống 
xanh, sạch, đẹp. 

(iii). Vùng phát triển nông nghiệp của tỉnh nằm ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc, 
bao gồm các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, một phần TX. Phú Mỹ và các 
huyện Đất Đỏ, Long Điền. Vùng này ngoài vai trò phát triển kinh tế, ổn định 
đời sống dân cư khu vực nông thôn, đồng thời còn có vai trò rất lớn vào 
việc tăng mật độ che phủ của cây xanh, qua đó góp phần to lớn vào việc 
điều chỉnh vi khí hậu, cải thiện môi trường; đặc biệt là bảo vệ nguồn nước 
ngọt cung cấp cho toàn bộ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân cả thành thị, đã 
phát huy lợi thế về quỹ đất, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, 
đồng thời kết nối không gian sản xuất với vùng sản xuất nông nghiệp của 
các tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. 

                                            
31 Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007, đã quy hoạch tập trung phát triển 
toàn bộ các khu công nghiệp trên tuyến hành lang dọc phía Tây Quốc lộ 51. Trong giai đoạn 2009-2013, tỉnh đã đề 
nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung thêm 3 KCN ở các huyện Châu Đức và Đất Đỏ, nằm ngoài quy hoạch, gồm: Khu 
Công nghiệp – đô thị - Dịch vụ Sonadzi tại xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành huyện Châu Đức; KCN Đá bạc tại xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức; KCN Đất Đỏ I tại huyện Đất Đỏ. 
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(2). Hạn chế trong phân bố không gian phát triển:   

Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên không lớn, nhưng lại có nhiều tiềm năng lợi thế, 
có thể phát triển đồng thời các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, cảng biển, 
du lịch… Điều này dẫn đến việc xảy ra xung đột, chồng chéo trong tổ chức không gian 
phát triển giữa các ngành, làm ảnh hưởng, hạn chế lẫn nhau trong phát triển, cụ thể như: 

(i). Quy hoạch và di dời các cơ sở chế biến hải sản, việc bố trí các khu chế 
biến hải sản tập trung tại Lộc An và Bình Châu, ngay trong vùng quy hoạch 
không gian phát triển du lịch chất lượng cao, sẽ tạo nguy cơ xung đột phát 
triển tiềm tàng trong tương lai với ngành du lịch.  

(ii). Xu thế phát triển và mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu 
vực phát triển nông nghiệp ở khu vực phía Bắc tỉnh, sẽ tạo ra nguy cơ về 
môi trường đối với vùng hạ lưu của các con sông Dinh, sông Ray, sông 
Hỏa, các nhánh sông suối nhỏ... đổ về các hồ chứa nước và đổ ra biển khu 
vực phía Đông Nam, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước ngọt 
cung cấp cho sản xuất và đời sống nhân dân, gây ô nhiễm môi trường biển 
trong vùng phát triển du lịch và gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động 
kinh tế - xã hội khác. 

(iii). Thủy sản là ngành kinh tế truyền thống của tỉnh và gắn bó với một bộ phận 
(khá lớn) dân cư ven biển. Tuy nhiên, việc ưu tiên phát triển các trung tâm 
kinh tế công nghiệp, cảng biển và phát triển du lịch sẽ ảnh hưởng đến không 
gian cho phát triển thủy sản, gây tác động lớn đến khả năng phát triển của 
ngành thủy sản, song. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu 
đánh giá đầy đủ những vấn đề tác động, để có chính sách phù hợp hỗ trợ 
chuyển đổi các hoạt động kinh tế của ngư dân và doanh nghiệp tại các khu 
vực này một cách phù hợp32. Nhiều giải pháp về phát triển cảng cá và dịch 
vụ hậu cần nghề cá, xây dựng các khu nuôi trồng thủy sản, khu chế biến 
hải sản tập trung… đã được triển khai nhưng vẫn chưa mang lại kết quả 
như mong muốn. Việc đầu tư xây dựng các khu chế biến hải sản tập trung 
tại các huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc có thể giải quyết được một số vấn đề 
trước mắt, nhưng lại có thể trở thành vấn đề phức tạp lớn hơn phải giải 
quyết trong tương lai do nguy cơ ô nhiễm môi trường, tác động tới các dự 
án du lịch... 

V. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh được tổ chức tương đối phù hợp với việc bố 
trí các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn và đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần 
quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... Hạ tầng kinh tế được 
bố trí tập trung tại các hành lang, các vùng động lực phát triển của tỉnh; hạ tầng xã hội 
phủ khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp các dịch vụ xã hội trên địa 
bàn.  

                                            
32 Tiếp tục nghiên cứu làm rõ trong quá trình lập quy hoạch. 
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Tuy nhiên, hạ tầng kết nối giữa hệ thống cảng biển, các KCN với trục giao thông đối ngoại 
QL51 còn hạn chế. Bên cạnh đó, phần lớn nhu cầu vận tải hàng hoá được tổ chức chủ 
yếu trên trục QL51 (chủ yếu/duy nhất), trong khi tuyến giao thông này đã đầy tải, chưa 
được đầu tư nâng cấp, mở rộng hoặc phát triển hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, 
làm giảm hiệu quả khai thác vận hành hệ thống cảng biển, cũng như thu hút đầu tư phát 
triển các KCN nói riêng và thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói 
chung. 

1. Thực trạng không gian hạ tầng kinh tế 
1.1. Hạ tầng giao thông vận tải 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh khá tốt và thuận 
lợi cho phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. TP. Bà Rịa là đầu mối các trục giao thông 
đường bộ nối liền tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng và nối liền tới các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trên tuyến hành lang 
xuyên Á và là đoạn cuối của tuyến thông ra cửa biển, ở đó có cảng biển nước sâu, gần 
tuyến đường hàng hải quốc tế và là “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa, thuận lợi giao lưu 
kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực và quốc tế. 

1.1.1. Giao thông đường bộ 
Mạng lưới Giao thông đường bộ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm hệ thống đường 
cao tốc, quốc lộ do Trung ương quản lý; và các đường tỉnh, đường huyện, đường chuyên 
dụng ra vào cảng biển (ở TX. Phú Mỹ) hoặc các công trình đặc thù (ở huyện Côn Đảo) 
và các đường phố chính trong hai TP. Bà Rịa, Vũng Tàu và trong các thị trấn của từng 
huyện do tỉnh quản lý.  

Bảng 63. Mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Loại đường Số 
tuyến Dài (km) 

Kết cấu Tỷ lệ 
cứng 

hoá (%) BTN LN BTXM CP +  
khác 

1 Đường quốc gia 3 129,30 129,30       100 

2 Đường tỉnh 13 306,82 262,8 41,25 2,8   99,1 

3 Đường huyện 74 438,51 122,8 226,10    79,56  82,2 

4 Đường đô thị 222 675,22 475,42  157,58  3,932 38,28  94,3 

5 Đường xã, phường 3923 2.704,57 134,28 1,053,4 91,17 1,421,26 47,3 

6 Đường chuyên dùng  215 348,79 0,00  7,9   340,90  2,26 

7 Đường KCN 30  35,86 35,86        100 

  Tổng 4.480 4.639 1160,39 1.498 95 1887,00   

Nguồn: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Hình 45. Bản đồ mạng lưới giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(1). Các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh có 3 tuyến, với tổng chiều dài 129 km (trong đó 

có 93,33 km do tỉnh quản lý), gồm các tuyến:  

(i). QL51 là tuyến đường giao lưu chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các 
tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ phía Nam và vùng ĐBSCL, đoạn đi qua 
tỉnh dài 48,5 km (trong đó có 12,4 km do tỉnh quản lý) đạt tiêu chuẩn cấp II 
đồng bằng.  

(ii). QL55 nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, 
đoạn đi qua tỉnh dài 48,5 km, đạt cấp III đồng bằng, tình trạng mặt đường 
đạt mức trung bình. 

(iii). QL56 nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên, 
đoạn đi qua tỉnh dài 32,43 km, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, tình trạng 
mặt đường đạt mức khá. 

(2). Các tuyến đường tỉnh trên địa bàn gồm có 13 tuyến, với chiều dài 306,82 km (gồm 
các tuyến: ĐT991, ĐT992, ĐT993, ĐT994, ĐT995, ĐT995B, ĐT996, ĐT997, 
ĐT998, ĐT999, ĐT999B, ĐT999C, ĐT999D), nhựa hóa 100%. Hầu hết các tuyến 
đạt tiêu chuẩn đường cấp III và cấp IV, các tuyến nối vào các khu công nghiệp, 
khu du lịch đạt tiêu chuẩn cấp III. Hầu hết các cầu trên mạng lưới đường tỉnh là 
cầu bê tông cốt thép (bê tông dự ứng lực), đạt tải trọng H30. Hệ thống đường tỉnh 
trên địa bàn được phân bố mạng lưới theo các tuyến trục Đông Tây và Bắc Nam 
tạo kết nối đi lại thuận lợi giữa các địa bàn. 

(i). Các tuyến trục Đông - Tây: 

• Đường Mỹ Xuân - Hòa Bình - Bình Châu (ĐT991): Điểm đầu QL51 điểm 
cuối Bình Châu. Toàn tuyến dài 37,45 km, mặt BTN, gồm 5 đoạn:  
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• Đoạn 1: Từ QL51 đến Mỹ Xuân B1, dài 0,1 km, mặt rộng 7 m, nền 9 
m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

• Đoạn 2: Từ Mỹ Xuân đến cầu suối Lúp, dài 20,5 km, mặt rộng 12 m, 
nền 16 m, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp III. 

• Đoạn 3: Từ cầu Suối Lúp đến đường số 14 (cũ), dài 0,3 km, mặt rộng 
7 m, nền 9 m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

• Đoạn 4: Từ đường Số 14 đến QL56 (Châu Đức), dài 0,65 km, mặt 
rộng 20,5 m, nền 36,5 m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp 
II. 

• Đoạn 5: Từ QL56 đến TL328, dài 15 Km, mặt rộng 7m, nền 9m, chất 
lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

• Đường Phước Hòa - Đá Bạc - Bông Trang (ĐT992): Điểm đầu QL51 
điểm cuối QL55. Toàn tuyến dài 45,38 km, mặt bê tông nhựa, rộng 12 
m, nền 16 m, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp III. 

• Đường Hòa Long - Phước Tân (ĐT993): Đoạn từ QL56 đến cầu Khánh 
Vân dài khoảng 5,6 km mặt bê tông nhựa, rộng 7 m, nền 9 m đang được 
nâng cấp thành trục chính đô thị với 4 làn xe. Đoạn còn lại đạt đường 
cấp II mặt đường 12 m, nền 15 m. 

• Đường Ven Biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994): Điểm đầu QL51, điểm 
cuối QL55, toàn tuyến dài 61,09 km, gồm 2 đoạn: 

• Đoạn 1: Từ QL51 đến Hồ Tràm, dài 40,3 km, mặt bê tông nhựa, rộng 
12 m, nền 16 m, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp II. 

• Đoạn 2: Từ Hồ Tràm đến QL55, dài 20,66 km, mặt bê tông nhựa, 
rộng 7 m, nền 9 m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp V. 

(ii). Các tuyến trục Bắc - Nam: 

• Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (ĐT995): Dài khoảng 21,3 km đã đầu 
tư hoàn thành giai đọan 1 dự án mặt đường 20 m, nền 50 m. 

• Đường Bà Rịa - Châu Pha - Sông Xoài (ĐT995B): Điểm đầu QL51 (Bà 
Rịa), điểm cuối Sông Xoài. Tuy nhiên hiện nay tuyến chỉ thông suốt từ 
QL51 đến Hắc Dịch, dài 18,6 km, mặt bê tông nhựa, rộng 7 m nền 9 m, 
chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

• Đường TL765 (ĐT996): Điểm đầu đường ven biển, điểm cuổi giáp ranh 
tỉnh Đồng Nai. Hiện nay tuyến đã được nâng cấp cải tạo hoàn chỉnh đạt 
tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng với tổng chiều dài 28,3 km. 

• Đường Lộc An - Long Tân - Xuân Sơn (ĐT997): Điểm đầu đường ven 
biển, điểm cuối Xuân Sơn. Tuy nhiên, hiện nay tuyến vẫn chưa thông 
suốt, gồm 3 đoạn với tổng chiều dài 17,2 km, cụ thể như sau: 

• Đoạn 1: Từ đường ven biển đến QL55 dài 5,6 km, mặt bê tông nhựa, 
rộng 7 m, nền 9 m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp V. 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

182 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

• Đoạn 2: Từ Hội Bài - Long Tân - Láng Dàidài 2,8 km, mặt đá dăm 
rộng 6 m, nền 9 m, chất lượng trung bình. 

• Đoạn 3: Từ Suối Rao (Đá Bạc) đến Xuân Sơn, dài 8,8 km, mặt bê 
tông nhựa, rộng 6 m, nền 9 m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn 
cấp IV. 

• Đường TL328 (ĐT998): Điểm đường ven biển đến Tân Lâm. Tuy nhiên, 
hiện nay tuyến vẫn chưa thông suốt, gồm 2 đoạn với tổng chiều dài 33,6 
km, cụ thể như sau: 

• Đoạn 1: Từ Hồ Tràm đến Phước Bửu, dài 9,0 km, mặt bê tông nhựa, 
rộng 6 m, nền 9 m, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

• Đoạn 2: Từ Phước Tân đến Bầu Lâm, dài 24,6 km. Trong đó 12,0 
km mặt bê tông nhựa và 12,6 km là mặt láng nhựa, rộng 7 m, nền 9 
m, chất lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp V. 

• Đường TL329 (ĐT999): Điểm đầu QL55, điểm cuối trường bắn, dài 
24,45 km, mặt láng nhựa, rộng 7 m, nền 9 m, chất lượng trung bình, đạt 
tiêu chuẩn cấp V. 

• Đường TL44A - giai đoạn 1 (ĐT996B): Điểm đầu ngã ba Vũng Vằn, điểm 
cuối ngã ba Lò Vôi, dài 7,7 km, mặt BTN, rộng 15 m, nền 16 m, chất 
lượng trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp III. 

• Đường TL44A - giai đoạn 2 (ĐT996B): Điểm đầu đường 44A - giai đoạn 
1, điểm cuối đường ven biển, tuyến dài 6,1 km, gồm 2 đoạn cụ thể như 
sau: 

• Đoạn 1: Từ đường 44A - giai đoạn 1 đến km 3+00, dài 5,1 km, mặt 
bê tông nhựa, rộng 20 m, nền 38 m, chất lượng đường tốt, đạt tiêu 
chuẩn cấp II. 

• Đoạn 2: Từ km 3+00 đến đường ven biển, dài 1 km, mặt BTN, rộng 
14 m, nền 28 m, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cấp II. 

• Đường TL44B (ĐT996C): Điểm đầu ngã 3 Bàu Ông Dân, điểm cuối xã 
Long Mỹ, dài 8,4 km, mặt bê tông nhựa rộng 6 m, nền 9 m, chất lượng 
trung bình, đạt tiêu chuẩn cấp V. 

(3). Các tuyến đường đô thị, toàn tỉnh có khoảng 850 km, nhựa hóa khoảng 95%, chủ 
yếu tập trung ở TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa. Ở các khu đô thị mới (Phú Mỹ) và các 
thị trấn đang quy hoạch phát triển. 

(4). Các tuyến đường huyện và đường xã, có 74 tuyến, với tổng chiều dài  438,51 km, 
đạt tiêu chuẩn đường cấp V-IV với tỷ lệ cứng hóa đạt 82,2%. Hệ thống đường 
huyện đã kết nối được từ huyện lỵ đến các trung tâm các xã. Chất lượng đường 
cũng như kết cấu mặt đường rất tốt, đa số đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.  

(5). Các tuyến đường xã, phường, có 3923 tuyến, với tổng chiều dài là 2.704,57 km, 
tỷ lệ cứng hóa đạt 47,28%. 
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(6). Các tuyến đường chuyên dùng và đường KCN, tập trung tại các khu công nghiệp, 
nông trường cao su, tỷ lệ nhựa hóa là 2,26% với chiều dài 348,79 km; đường khu 
công nghiệp với 30 tuyến dài 35,86 km cứng hóa 100%. 

1.1.2. Giao thông đường thủy nội địa  
(1). Về luồng tuyến đường thủy nội địa  

(i). Trên địa bàn tỉnh (phần đất liền) có 24 sông, rạch lớn nhỏ với tổng chiều dài 
khoảng 119 km có thể sử dụng cho tàu thuyền lưu thông theo những mức 
độ khác nhau về kích cỡ tàu, tải trọng tàu và điều kiện an toàn, thuận lợi. 
Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 14 sông, rạch tạo thành 12 luồng tàu với 
chiều dài khoảng 93 km đang được khai thác thường xuyên. Các luồng 
đang được khai thác nhiều nhất là các luồng: Ông Bền - Mỏ Nhát, sông 
Dinh - Ba Cội - Bến Đình, sông Rạng, sông Chà Và - Mũi Giui... các luồng 
khác do hiện nay chưa có các cảng, cầu tàu và do một số đoạn có mớn 
nước nông, uốn lượn gắt, nên còn ít được sử dụng. Hệ thống phao - tiêu - 
đèn báo hiệu phục vụ lưu thông an toàn, thuận lợi còn thiếu nhiều. Một số 
luồng còn chưa đáp ứng cấp sông, rạch theo cấp quy hoạch, cụ thể như: 

• Sông Rạng phải nắn chỉnh dòng ở đoạn sát cầu Ba Nanh thuộc địa phận 
TP. Vũng Tàu (khoảng 4 km); 

• Sông Mũi Giui phải nạo vét lòng và nắn chỉnh cục bộ dòng ở một vài vị 
trí cong gắt thì tàu thuyền mới có thể chạy thẳng từ khu vực cảng Bà 
Rịa và Cây Khế sang sang sông Mỏ Nhát, không phải đi qua vịnh Gành 
Rái; 

• Sông Chà Và, sông Dinh phải nạo vét lòng ở cửa sông (khoảng 5 km). 

• Ở một số vị trí như cầu Rạch Ngã Tư, cầu cỏ May, cầu Ba Nanh, đoạn 
sông Mũi Giui chưa đạt khổ tĩnh không cầu, đường dây điện ngang sông. 

(ii). Đối với luồng đường thủy nội địa ở huyện Côn Đảo chỉ dùng để phục vụ du 
lịch, là các tuyến đi lại giữa đảo trung tâm và các hòn đảo nhỏ gần đó. Hiện 
nay mới có hai (02) tuyến đang khai thác với chiều dài khoảng 23 km (trong 
tổng số 10 tuyến quy hoạch với chiều dài khoảng 148 km). Đây là các luồng 
tự nhiên ven biển đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của sông cấp I xét về 
chiều rộng, chiều sâu mớn nước và bán kính cong. 

(2). Về cảng, bến thủy nội địa 

Cảng hành khách hiện nay mới chỉ có ba (03) bến: (i) Một (01) bến tàu ở Cát Lở bên bờ 
trái sông Dinh, TP. Vũng Tàu; (ii) Một (01) bến ở thị trấn Côn Sơn của huyện Côn Đảo; 
và (iii) Một (01) bến ở khu vực Cầu Đá bên bờ trái sông Bến Đình, TP. Vũng Tàu phục vụ 
tàu khách đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và TP. Vũng Tàu. 

Các cảng, bến tàu hàng vật liệu xây dựng, chuyên dụng: hiện có 46 bến, trong đó ở đất 
liền có 45 bến và ở huyện Côn Đảo có 01 bến. Quy mô nhỏ, trang thiết bị bốc xếp lạc 
hậu, thiếu thiết bị bốc dỡ và thiếu hệ thống kho, bãi lưu trữ hàng.  

Các bến thủy nội địa phục vụ cho yêu cầu phát triển doanh nghiệp và của các hộ cá thể 
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(chủ bến) và đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, còn tình trạng phát triển tự phát, không xin 
phép hoạt động; hạ tầng kỹ thuật bến, phương tiện vận tải thiếu an toàn (nhất là các bến 
khách ngang sông) trong việc đi lại, vận chuyển của người dân. 

1.1.3. Giao thông đường sắt  
Hiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có đường sắt. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt 
quốc gia đến năm 2030, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là một nhánh của đường 
sắt quốc gia với chức năng phục vụ vận tải hàng hóa và hành khách giữa Vũng Tàu - 
Biên Hòa - thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phục vụ vận chuyển hàng hóa cho cụm 
cảng biển Thị Vải - Cái Mép nhờ năng lực vận chuyển lớn. Đoạn tuyến Biên Hòa - Vũng 
Tàu từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu, chiều dài khoảng 84 km (đoạn trên địa phận tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu dài khoảng 44 km); khổ đường 1.435 mm, trong đó, đoạn Biên Hòa - 
Thị Vải đường đôi, đoạn Thị Vải - Vũng Tàu đường đơn. Hiện nay, việc quản lý lộ giới 
đất dành cho tuyến đường sắt được duy trì nghiêm ngặt, sẵn sàng cho việc xây dựng, 
tuy nhiên do có vốn đầu tư rất lớn nên dự án vẫn chưa được triển khai. 

1.1.4. Giao thông đường biển 
(1). Về luồng tàu:  

Luồng tàu duy nhất (Vũng Tàu - Thị Vải) vào các cảng của cụm cảng Thị Vải - Cái Mép 
là sông Thị Vải dài khoảng 51 km tính từ phao số “0” đến vũng quay tàu 250 m (khu Gò 
Dầu). Luồng tàu này đang được khai thác: (i) đoạn từ phao số “0” đến thương lưu cảng 
CMIT rộng 310 m, sâu -14 m; (ii) đoạn từ thượng lưu cảng CMIT đến hạ lưu cảng SITV 
rộng 220 m, sâu -12 m; (iii) đoạn từ hạ lưu cảng SITV đến vũng quay tàu 250 m rộng 90, 
sâu -7 m. 

Luồng tàu này được thiết kế cho tàu lớn nhất là 80.000 DWT đầy tải và tàu 100.000 DWT 
giảm tải. Năm 2020, cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đã đón thành công tàu container có 
trọng tải 214.121 DWT tấn sức chở hơn 24.000 TEU. Điều này cần được nhìn nhận là 
một dấu hiệu tốt của luồng tàu Thị Vải - Cái Mép, cần đầu tư, nâng cấp cải tạo đáp ứng 
đủ yêu cầu kỹ thuật để cho phép loại tàu có tải trọng lớn ra vào thường xuyên an toàn, 
thuận lợi. 

(2). Về cảng biển hàng hóa:  

Các cảng biển cũ đều nằm dọc hạ lưu sông Dinh thuộc địa phận TP. Vũng Tàu. Các cảng 
này, xét về mặt vận tải, có đặc điểm của cảng pha sông biển, cơ sở vật chất kỹ thuật của 
các cảng tương xứng với yêu cầu khai thác. Tác nghiệp hàng bằng cơ giới, bán cơ giới. 
Khối lượng hàng hóa thông qua của các cảng đạt khoảng 1,8 triệu tấn/năm. 

Các cảng biển mới xây dựng chủ yếu nằm dọc bờ trái sông Thị Vải - Cái Mép trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc cụm cảng biển Thị Vải - Cái Mép có chức năng cảng 
trung chuyển quốc tế. Trong tổng số 36 cảng được quy hoạch là cụm cảng biển nước 
sâu (31 cảng nằm ở bờ trái thuộc TX. Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 05 cảng nằm ở 
bờ phải thuộc huyện Nhơn Trạch cũa tỉnh Đồng Nai) đã có 24 cảng trên địa phận tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu được xây dựng và đưa vào khai thác với công suất khoảng 128,6 triệu 
tấn/năm, trong đó có 8 cảng container lớn với công suất trên 8,3 triệu TEUs/năm. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 50 dự án cảng đang hoạt động, tổng chiều dài cầu bến 
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là 17.459 m, tổng công suất thiết kế là 152 triệu tấn/năm. Riêng cụm cảng Cái Mép - Thị 
Vải đã có 24 dự án đi vào hoạt động, với tổng chiều dài cầu bến khu vực Cái Mép - Thị 
Vải đạt 10.593 m. Tính đến hết năm 2020, Cái Mép - Thị Vải đã có 08 dự án cảng 
container đi vào hoạt động, công suất thiết kế đạt 8,3 triệu TEU/năm; là cụm cảng duy 
nhất Việt Nam có thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng trên 200.000 DWT33.  

Tổng sản lượng hàng tàu biển thông qua hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai 
đoạn 2016-2020 tăng bình quân 10%/năm, hiệu suất khai thác hàng tàu biển tăng từ 40% 
năm 2015 lên 54% năm 2020, hàng container bằng tàu biển tăng 27%/năm, hiệu suất 
khai thác bến cảng container tăng từ 20% năm 2015) lên 64% năm 2020. Với lượng hàng 
tăng trưởng liên tục, Cái Mép - Thị Vải đã vào nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác 
container cao nhất thế giới từ năm 2019.  

Cùng với cảng biển, dịch vụ logistics cũng từng bước phát triển mạnh, ngoài hệ thống 
cảng bến thủy nội địa, đến nay đã có 20 dự án kho bãi logistics đi vào hoạt động với tổng 
diện tích chiếm đất khoảng 224 ha. 

(3). Về cảng biển hành khách: 

Theo quy hoạch được duyệt, có một cảng biển hành khách ở khu vực Bãi Trước, TP. 
Vũng Tàu phục vụ tàu khách lớn, bao gồm cả tàu khách du lịch quốc tế. Đến nay, công 
trình này chưa được đầu tư xây dựng. 

1.1.5. Giao thông đường hàng không (cảng hàng không) 
Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay có 01 cảng hàng không Côn Đảo đang khai thác ổn định; là 
sân bay dân sự cấp 3C và sân bay quân sự cấp II. Hệ thống hạ tầng của sân bay đã 
được cải tạo nâng cấp (đường cất, hạ cánh dài 1.800 m, nhà ga có diện tích khoảng 
16.900m2, với năng lực phục vụ 300 hành khách/giờ). Trong những năm gần đây, nhu 
cầu du lịch tăng nhanh nên số lượng chuyến trong ngày tăng, nhưng chiều dài đường 
cất, hạ cánh bị hạn chế nên chỉ các máy bay loại nhỏ, hành trình ngắn lên xuống... để 
đáp ứng nhua cầu trong tương lai, cần thiết phải nghiên cứu, đầu tư nâng cấp sân bay 
này đạt 4C.  

Ngoài ra, trong nội thành của TP. Vũng Tàu có sân bay cũ chỉ dùng cho máy bay trực 
thăng phục vụ và chủ yếu phục vụ cho hoạt động khai thác dầu khí và đảm bảo quốc 
phòng, an ninh. 

Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu sẽ đầu tư xây dựng mới sân bay 
dân dụng cấp 3 trên diện tích khoảng 250-300 ha ở Gò Găng - Vũng Tàu để thay thế sân 
bay Vũng Tàu hiện hữu. Sân bay này được định hướng xây dựng đường cất, hạ cánh 
dài 3.000 m, công suất 100.000 hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm; chủ yếu khai 
thác các loại máy bay trực thăng, máy bay cánh bằng loại nhỏ phục vụ các tuyến bay 
ngắn với mục đích khai thác du lịch, dầu khí. Hiện nay, mới chỉ quy hoạch địa điểm, chưa 
đầu tư xây dựng. 

                                            
33 Tháng 10/2020, cảng đã đón tàu Margrethe Maersk (trọng tải trên 214.000 tấn, sức chở hơn 18.300 TEU, dài gần 
400 m, rộng 59 m), trở thành cảng đầu tiên của Việt Nam và là cảng thứ 19 của thế giới đón được tàu mẹ siêu lớn với 
trọng tải trên 200.000 ngàn tấn. 
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1.2. Hạ tầng cấp điện 
1.2.1. Về nguồn điện 
Tổng công suất nguồn phát điện toàn tỉnh năm 2020 đạt khoảng 5.207,5 MW, chiếm 
khoảng 8,36% tổng công suất nguồn điện quốc gia. Hai nguồn cấp điện chủ yếu cho tỉnh 
BRVT hiện nay là từ trung tâm điện lực Phú Mỹ và nhà máy nhiệt điện Bà Rịa. Ngoài ra, 
một số nhà máy điện vận hành độc lập không nối với hệ thống như: Nhà máy nhiệt điện 
khí đồng phát Đạm Phú Mỹ có công suất đặt 25MW và một số các nhà máy phát điện 
Diesel tại huyện Côn Đảo. 

(1). Các dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu LNG: 

(i). Trung tâm điện lực Phú Mỹ có tổng số 6 nhà máy điện với 19 tổ máy, công 
suất đặt của cả trung tâm là 4.205,5 MW. Các nhà máy của TTĐL là loại tua 
bin khí, sử dụng nguồn nhiên liệu là khí và dầu. Nhiên liệu được cấp từ khí 
đồng hành của mỏ Bạch Hổ và khí thiên nhiên của mỏ khí Nam Côn Sơn...... 
ngoài ra, hiện có 05 dự án điện khí hóa lỏng LNG (dự kiến tổng công suất 
lắp đặt khoảng 17.350 MW) đã và đang trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Công Thương xem xét bổ sung vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia. 
Đến nay, dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn (giai đoạn 1, công suất 
khoảng 1.200-1.500 MW, vận hành năm 2025-2026) đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 
(Quy hoạch VII Điều chỉnh) tại công văn số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020, 
các giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch 
điện VIII.  

(ii). Nhà máy điện Bà Rịa, được phát triển trên cơ sở trạm phát điện tuabin khí 
Bà Rịa từ năm 1991. Hiện nay, nhà máy vận hành ổn định với 10 tổ máy có 
tổng công suất đặt 388,9 MW. Nhiên liệu của nhà máy sử dụng để phát điện 
là khí và dầu, trong đó nguồn khí chủ yếu được cấp từ mỏ Bạch Hổ và Nam 
Côn Sơn. 

(2). Các dự án điện mặt trời, hiện có 07 dự án đã đưa vào phát điện thương mại với 
tổng công suất 294 MW (gồm các nhà máy điện mặt trời Đá Bạc, Đá Bạc 02, Đá 
Bạc 03, Đá Bạc 04 và nhà máy điện mặt trời khu công nghiệp Châu Đức, nhà máy 
điện mặt trời hồ Tầm Bó, nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 01). Điện mặt trời áp 
mái nhà đã lắp đặt khoảng 222,8 MW.  

(3). Các dự án nguồn thủy điện nhỏ, hiện có dự án nhà máy thủy điện Sông Ray, công 
suất 2,5 MW (loại thủy điện nhỏ sau đập thủy lợi, đấu nối vào lưới điện cấp trung 
thế 22 kV) đã vận hành phát điện thương mại từ năm 2017. 
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Hình 46. Mạng lưới cấp điện 500 kV - 220 kV - 110 kV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Trên địa bàn tỉnh có một số nguồn điện khác đã được quy hoạch và đang được đầu tư 
xây dựng như: (i) Các dự án nguồn điện gió, đã có trong quy hoạch đang triển khai thủ 
tục đầu tư dự án điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu, công suất 102,6 MW. Ngoài ra, có 
06 dự án điện gió đang đề xuất Bộ Công Thương xem xét cập nhật, bổ sung với tổng 
công suất 2.063 MW (gồm có: nhà máy điện gió Công Lý giai đoạn 1, công suất 102,6 
MW; nhà máy điện gió ngoài khơi xã Bình Châu, công suất 500 MW; nhà máy điện gió 
ngoài khơi Xuyên Mộc, công suất 760 MW; nhà máy điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai 
đoạn 2, công suất 100 MW; nhà máy điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 3, công suất 
100 MW; dự án điện gió trên biển Vũng Tàu, công suất 500 MW). 

1.2.2. Về lưới điện truyền tải 
(1). Lưới điện 500 kV, trên địa bàn tỉnh có 01 TBA 500kV với 01 máy biến áp 

500/220/35 kV công suất 450MVA, nằm trong trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ. Trạm 
liên hệ cấp điện với TBA 500 kV Nhà Bè và 500 kV Sông Mây thông qua 02 đường 
dây kép. Tổng chiều dài đường dây 500 kV trên địa bàn tỉnh khoảng 22,2 km.  

(2). Lưới điện 220 kV, trên địa bàn tỉnh có 06 trạm 220 kV với tổng công suất 2.625 
MVA, bao gồm các trạm: Phú Mỹ 1 công suất 2x250 MVA; Bà Rịa công suất 125 
MVA; Tân Thành công suất 3x250 MVA; Vũng Tàu 2 công suất 2x250 MVA; Mỹ 
Xuân 2 công suất 2x250 MVA và trạm 220 kV Châu Đức công suất 250 MVA. Tổng 
chiều dài đường dây 220 kV trên địa bàn tỉnh BRVT có khoảng 303,1 km. Trong 
giai đoạn 2016-2020, đã xây dựng 05 công trình lưới điện 220 kV gồm: trạm biến 
áp 220 kV Vũng Tàu, trạm biến áp 220 kV Mỹ Xuân và đường dây đấu nối, trạm 
biến áp 220 kV Châu Đức và đường dây đấu nối; Nâng công suất (lắp T3) trạm 
biến áp 220 kV Tân Thành; Cải tạo đường dây 110 kV nhiệt điện Phú Mỹ - Tân 
Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220-110 kV.  
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(3). Lưới điện 110 kV, trên địa bàn tỉnh có 29 TBA 110kV làm nhiệm vụ cấp điện cho 
các phụ tải trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 15 TBA là tải sản ngành điện với tổng dung 
lượng 1.321 MVA và 14 TBA chuyên dùng với tổng dung lượng 1.825 MVA là tài 
sản khách hàng. Phần lớn các trạm biến áp thuộc tài sản của ngành điện hiện 
đang vận hành với mức mang trung bình, chỉ có TBA Bà Rịa và TBA  An Ngãi đang 
vận hành tương đối đầy tải với mức mang tải trên 80%. Tổng chiều dài đường dây 
110 kV trên địa bàn tỉnh BRVT có khoảng 312,2 km.  

(4). Lưới điện trung thế, trên địa bàn tỉnh BRVT chỉ vận hành ở cấp điện áp 22 kV. 
Toàn tỉnh hiện có 8.230 TBA phân phối với tổng dung lượng 3.207,42 MVA, trong 
đó tài sản ngành điện chiếm 3.492 TBA chiếm 42%, còn lại 58% số trạm là tài sản 
khách hàng với tổng dung lượng trạm là khoảng 2.602 MVA. Về đường dây trung 
áp, toàn tỉnh hiện có 2.938,51 km đường dây, trong đó chủ yếu là đường cấp nổi 
chiếm 92%, đường cấp ngầm là 8%. Các xuất tuyến trung áp được ngầm hóa chủ 
yếu ở khu vực thành phố Bà Rịa và Vũng Tàu. 

(5). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh BRVT có khoảng 3.295,9 km đường dây hạ thế. 

1.3. Hạ tầng cấp, thoát nước 
1.3.1. Hạ tầng cấp nước 
Nguồn nước ngầm có chất lượng tương đối tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn cấp nước 
ăn uống và sinh hoạt. Các mỏ nước trên địa bàn tỉnh hiện đang khai thác và nghiên cứu 
tập trung ở TP. Bà Rịa, khu vực Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ), khu vực Long Điền (huyện Long 
Điền) và đang khai thác ở tầng chứa nước Plioxen (trầm tích Neogen). Tuy nhiên thực 
hiện chủ trương bảo vệ nguồn nước ngầm, hiện nay nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh chủ yếu là từ nguồn nước mặt, được lấy từ 09 hồ chứa nước thủy lợi là 
hồ Kim Long, Đá Đen, Châu Pha, Đá Bàng, Xuyên Mộc, Suối Các, Sông Hỏa, Sông Ray 
và Suối Nhum. Trong đó, các hồ chứa nước Đá Đen, Đá Bàng hồ Sông Ray là nguồn 
cung cấp chính và chủ yếu cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Công suất cấp nước 
sinh hoạt cho các đô thị hiện nay đạt 241.456 m3/ngày-đêm34.  

(1). Tại khu vực đô thị và các KCN, hiện có 08 nhà máy, trạm cấp nước, trong đó có 
06 nhà máy nước mặt và 02 nhà máy nước ngầm, với tổng công suất thiết kế 
270.600 m3/ngày-đêm, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ đời sống nhân dân ở 
đô thị, phục vụ cho các ngành dịch vụ và cho sản xuất công nghiệp. Tỷ lệ dân số 
thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%. 

(2). Tại khu vực nông thôn, có 07 nhà máy, trạm cấp nước, với tổng công suất thiết kế 
53.400 m3/ngày-đêm, trong đó có 05 nhà máy được xây dựng mới với tổng công 
suất 46.400 m3/ngày-đêm và 02 nhà máy nước ngầm với tổng công suất 7.000 
m3/ngày-đêm. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 
của toàn khu vực. Năm 2020, có 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp 
vệ sinh, trong đó 80% hộ dân sử dụng nước máy.  

                                            
34 Trong đó: hồ Kim Long cấp 4.335 m3/ngày-đêm; hồ Đá Đen cấp 205.567 m3/ngày-đêm; hồ Châu Pha cấp 3.728 
m3/ngày-đêm; hồ Đá Bàng cấp 12.183 m3/ngày-đêm; hồ Xuyên Mộc cấp 4.308 m3/ngày-đêm; hồ Suối Các cấp 2.663 
m3/ngày-đêm; hồ Sông Hỏa cấp 4.497 m3/ngày-đêm và hồ Sông Ray cấp 5.176 m3/ngày-đêm. 
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Bảng 64. Các nhà máy cấp nước nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên nhà máy 
Công suất  

(m3/ngày-đêm) 
I Các nhà máy nước mặt 46.400 
1 Nhà máy cấp nước Đá Bàn 20.000 
2 Nhà máy cấp nước Sông Hỏa 5.400 
3 Nhà máy cấp nước Sông Ray 10.000 
4 Nhà máy cấp nước Châu Pha 5.000 
5 Nhà máy cấp nước Hòa Hiệp 6.000 
II Các nhà máy nước ngầm 7.000 
1 Nhà máy cấp nước Long Tân 6.000 
2 Nhà máy cấp nước Cù Bị 1.000 
 Tổng cộng 53.400 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Đến nay, một số nhà máy không thể tiếp tục hoạt động do nguồn nước ngầm cạn kiệt 
(nhà máy cấp nước Lộc An) và do nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn (nhà máy cấp nước 
Bưng Riềng) nên đã ngưng sử dụng. Một số nhà máy thực hiện việc xây dựng nâng công 
suất chậm do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý chậm do 
sử dụng nguồn vốn tài trợ (nhà máy cấp nước Đá Bàn, Sông Hỏa sử dụng một phần vốn 
tài trợ của Chính phủ Hà Lan). Một số tuyến ống chuyển tải không thể thực hiện do các 
khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu du lịch lớn ven biển trên địa bàn huyện 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc dự kiến đưa vào hoạt động nhu cầu sẽ tăng cao, nhưng thực tế trong 
giai đoạn trên vẫn chưa triển khai. Ngoài ra, do dân cư nông thôn sinh sống không tập 
trung cũng làm tăng khối lượng đầu tư các tuyến ống phân phối. 

(3). Tại huyện Côn Đảo hiện có 01 nhà máy cấp nước công suất 3.800 m3/ngày-đêm. 

1.3.2. Hạ tầng thoát nước 
(1). Thoát nước mưa trên địa bàn tỉnh chủ yếu dựa vào hệ thống các sông, suối, hiện 

có 4 lưu vực đảm nhiệm vai trò thoát nước mưa như: (i) Lưu vực sông Đu Đủ, 
thoát nước cho một phần khu vực huyện Xuyên Mộc; (ii) Lưu vực Sông Ray, thoát 
nước cho một phần khu vực huyện Xuyên Mộc, một phần khu vực huyện Châu 
Đức và toàn bộ huyện Đất Đỏ; (iii) Lưu vực Sông Dinh, thoát nước cho một phần 
huyện Châu Đức, khu vực TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu; (iv) Lưu 
Vực Sông Thị Vải, thoát nước cho TX. Phú Mỹ. 

(2). Thoát nước thải: 

(i). Nước thải sinh hoạt: Hệ thống thoát nước thải chủ yếu được đầu tư xây 
dựng ở các đô thị lớn của tỉnh, tuy nhiên toàn bộ hệ thống thoát nước thải 
hiện có đa phần là hệ thống thoát nước chung. Các khu vực thị trấn đã 
được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

190 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(ii). Nước thải công nghiệp: Cơ bản các khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống 
xử lý nước thải công nghiệp tập trung đảm bảo quy chuẩn về chất lượng 
nước thải ra môi trường sau khi xử lý. Một số KCN đã lắp đặt thêm hệ thống 
quan trắc tự động để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý. 

(iii). Nước thải y tế: Các bệnh viện lớn và các trung tâm y tế lớn hầu như chưa 
được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế riêng biệt, nước thải y tế hiện tại 
vẫn hòa lẫn với nước thải sinh hoạt đưa về các trạm xử lý. Một số bệnh viện 
đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải như bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm 
y tế huyện Châu Đức, Trung tâm y tế TP. Bà Rịa… 

(iv). Nước thải các điểm dân cư nông thôn: Các khu vực nông thôn hầu hết 
không có hệ thống thoát nước thải riêng, kể cả thoát nước chung. Nước 
thải sinh hoạt chủ yếu được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trước khi thải ra 
môi trường, chảy về các khu vực thấp trũng như ao, hồ, sông, suối... 

1.4. Hạ tầng thủy lợi  
1.4.1. Hệ thống thủy lợi 
(1). Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 72 công trình thủy lợi, đê, kè, bao gồm: 30 hồ chứa, 27 

đập dâng, 03 kênh tiêu, 04 đê ngăn mặn, 01 đê ngăn lũ, 4 kè biển, 01 kè sông, 02 
trạm bơm. Tổng dung tích trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 318,95 triệu m3. 
Trong đó, phân theo đơn vị quản lý: (i) Trung tâm Quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi quản lý 36 công trình, gồm: 17 hồ chứa nước (trong đó, có 04 hồ chứa 
nước có dung tích trữ trên 10 triệu m3, 10 hồ chứa nước có dung tích trữ từ 1-10 
triệu m3 và 03 hồ chứa nước có dung tích trữ dưới 1 triệu m3), 09 đập dâng, 03 
kênh tiêu, 03 đê ngăn mặn, 01 đê ngăn lũ và 01 kè biển và 02 trạm bơm; (ii) UBND 
các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý 34 công trình, gồm: 11 hồ chứa nước; 
18 đập dâng; 03 kè biển, 1 kè sông, 01 đê ngăn mặn; (iii) Ban Quản lý rừng phòng 
hộ quản lý 01 hồ chứa; (iv) Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam quản lý, 
khai thác và bảo vệ 01 hồ chứa. 

Ngoài phần đất liền, Bà Rịa - Vũng Tàu còn có huyện đảo Côn Đảo đã xây dựng 
và đưa vào sử dụng 3 hồ chứa nước là hồ An Hải, hồ Quang Trung I và hồ Quang 
Trung II với tổng dung tích hữu ích của 3 hồ này 1,7 triệu m3.  

(2). Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn tỉnh được kiên cố là 600,165 km/777,866 
km (đạt 77,16%), trong đó: (i) Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quản 
lý đã kiên cố là 206,383 km/244,892 km kênh mương (đạt 84,28%), chủ yếu là 
kênh loại II (kênh liên huyện); (ii) UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý đã 
kiên cố là 393,782 km/532,974 km kênh mương (đạt 73,88%), chủ yếu là kênh nội 
đồng. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp thực tế được tưới tiết kiệm nước năm 
2020 là 15.312,6 ha, chiếm 21,41% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (diện tích 
canh tác). 
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Bảng 65. Năng lực phục vụ các công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên công trình 

Dung tích hồ (106 
m3) 

Theo Giấy phép và 
Nhiệm vụ thiết kế 

Cấp nước thực tế 
năm 2020 

Dung 
tích toàn 

bộ 

Dung 
tích 

hữu ích 
Tưới 
(ha) 

Cấp nước 
sinh hoạt 

(m3/ ngày) 
Tưới 
(ha) 

Cấp nước 
sinh hoạt 

(m3/ ngày) 

I Hồ chứa 309,77 273,45 17.849 548.400  16.449 241.456 
1 Hồ Tầm Bó 5,85 5,35 645   1.047   

2 Hồ Kim Long 2,53 2,18 550 5.000 307 4.335 

3 Hồ Gia Hoét I 4 3,9 650   211   

4 Hồ Núi Nhan 1,12 1,09 350   72   

5 Hồ Đá Đen 33,4 23,28 1.314 500.000 1.022 204.567 

6 Hồ Châu Pha 3,52 2,81 530 6.000 866 3.728 

7 Hồ Đá Bàng 11,35 11,05 1.300 20.000 4.389 12.183 

8 Hồ Suối Giàu 12,2 11,3 1.000   1.166   

9 Hồ Lồ Ồ 6 5 300   318   

10 Hồ Suối Môn 1,6 1,4 350   160   

11 Hồ Xuyên Mộc 4,5 4,07 350 5.400 831 4.308 

12 Hồ Suối Các 4,3 4,1 380 6.000 306 2.663 

13 Hồ Sông Hỏa 2,22 1,56 463 5.400 108 4.497 

14 Hồ Sông Ray 215,36 196,04 9.357 

Cấp nước 
hồ Đá Đen 

500.000, 
hồ Xuyên 

Mộc 
35.000 

5.633 5.176 

15 Hồ Gia Hoét II 0,067 0,061 5   7   

16 Hồ Suối Đôi 1,65 0,16 300   7   

17 Hồ Suối Sao 0,11 0,1 5 Đang nâng cấp, sửa chữa 

II Đập dâng     2.480 3.500 3.920 2.467 
1 Đập Sông Dinh I     600   1.142   

2 Đập Sông Dinh II             

3 Đập Suối Sỏi     80 Đã tính diện tích trong hồ Sông Ray 

4 Đập Bà     150 Đã tính diện tích trong hồ Đá Bàng 

5 Đập Sông Ray     800   2.199   

6 Đập Cầu Mới     250 3.500 579 2.467 

7 Đập Suối Nghệ     150 Không có nguồn nước 

8 Đập Phước An     20 Không có nguồn nước 

9 Đập Sông Xoài     580 Đã tính diện tích trong hồ Đá Đen 

III Trạm bơm     524       

1 Trạm bơm Châu Pha - 
Sông Xoài   444 Diện tích tưới tính trong hồ Đá Đen 
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TT Tên công trình 

Dung tích hồ (106 
m3) 

Theo Giấy phép và 
Nhiệm vụ thiết kế 

Cấp nước thực tế 
năm 2020 

Dung 
tích toàn 

bộ 

Dung 
tích 

hữu ích 
Tưới 
(ha) 

Cấp nước 
sinh hoạt 

(m3/ ngày) 
Tưới 
(ha) 

Cấp nước 
sinh hoạt 

(m3/ ngày) 

2 Trạm bơm Phước Bửu   80 Diện tích tưới tính trong đập Cầu 
Mới 

IV Nhà máy sử dụng 
nước ngầm    7.000   2.800-3.500 

1 Long Tân    6.000   2.000-2.500 

2 Cù bị    1.000   800-1.000 

 Tổng cộng 309,77 273,45 20.329 558.900 20.369 246.923 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(3). Năng lực các công trình thủy lợi đã phát huy hiệu quả tốt trong việc cấp nước phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các công trình thủy lợi cung cấp nước để 
sản xuất 21.588 ha đất nông nghiệp, tiêu úng cho 3.262 ha, ngăn lũ cho 600 ha, 
ngăn mặn cho 4.900 ha, cấp nước sinh hoạt 577.784 m3/ngày-đêm và bảo vệ 11 
ngàn hộ dân cư xung quanh. Tuy nhiên, năng lực của công trình thủy lợi mới đáp 
ứng được 40% nhu cầu của tỉnh. Đa số các công trình thủy lợi đã được xây từ lâu, 
do ảnh hưởng của thời tiết nên một số hạng mục bị hư hỏng. Hệ thống đê bao, 
đập của nhiều hồ chứa nước cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. 
Diện tích áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước còn thấp so với các tỉnh vùng Đông 
Nam Bộ và cả nước. 

Bảng 66. Các công trình tiêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên công trình 
Vị trí Đơn vị  

quản lý 
Tiêu úng 

(ha) Xã Sông, suối 
 Tổng cộng    5.042 
I Thành phố VũngTàu    1.790 
1 Kênh tiêu Bàu Sen - Cửa Lấp   Địa phương 1.790 
II Thị xã Phú Mỹ    520 
1 Kênh tiêu Phước Lộc Tân Phước  Địa phương 250 
2 Kênh tiêu Láng Cát Tân Hải  Địa phương 150 
3 Kênh tiêu Đông Hải Tân Hải  Địa phương 120 
III  Huyện Long Điền    412 

1 Kênh tiêu Long Điền - Long 
Toàn   TTQLKTCTTL 412 

IV  Huyện Đất Đỏ    1.000 
1 Kênh tiêu Bà Đáp  S. Bà Đáp TTQLKTCTTL 1.000 
V Huyện Xuyên Mộc    1.330 
1 Kênh  tiêu Bàu Ngứa Tân Lâm  Địa phương 40 
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TT Tên công trình 
Vị trí Đơn vị  

quản lý 
Tiêu úng 

(ha) Xã Sông, suối 
2 Kênh tiêu Phước Bửu Phước Thuận S. Cây Da TTQLKTCTTL 1.250 
3 Kênh tiêu Bàu Ma Hòa Hiệp  Địa phương 40 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

1.4.2. Hệ thống đê, kè biển 
Đoạn bờ biển từ Bình Châu đến mũi Nghinh Phong (TP. Vũng Tàu) có khoảng hơn 40 
km đường bờ bị xói lở, trong đó có khoảng hơn 7 km đã xây dựng công trình bảo vệ bờ.  

(1). Công trình ngăn cát ổn định bờ biển Bến Lội: Công trình đê dạng mỏ hàn xây dựng 
ở khu vực cửa Bến Lội, Bình Châu nhằm chống bồi lấp tạo điều kiện cho tàu thuyền 
vào ra, neo đậu tránh trú bão. Hệ thống công trình bao gồm đê hữu (phía bắc cửa 
Bến Lội) có chiều dài 505 m và đê tả (phía nam của Bến Lội) có chiều dài 290 m. 
Hiện tại hệ thống công trình đang phát huy hiệu quả tốt trong việc ổn định luồng 
cho tàu thuyền vào ra. Về diễn biến xói bồi trong khu vực, đoạn bờ phía bắc của 
đê hữu đang được bồi tụ mạnh, tuy nhiên ở khu vực phía nam của đê tả bị xói lở. 
Vì vậy, đối với đoạn bờ phía nam đê tả cần phải có giải pháp bảo vệ chống xói lở. 

(2). Công trình bảo vệ đường ven biển khu vực mũi Ba Kiềm: Công trình kè bảo vệ 
đường ven biển khu vực mũi Ba Kiềm được xây dựng năm 2009, chiều dài đoạn 
được bảo vệ khoảng 200 m. Mặc dù đã có công trình bảo vệ, nhưng với quy mô 
công trình còn khá nhỏ, kết cấu đơn giản, nguy cơ xảy ra sạt lở ở tại khu vực này 
là rất cao nhất là trong thời kỳ mùa gió đông bắc, bão, triều cường, tác động của 
sóng ở vùng này là rất mạnh. 

(3). Công trình bảo vệ bờ khu du lịch Hương Sơn - Hồ Cốc: Kè khu du lịch Hương 
Phong - Hồ Cốc được xây dựng năm 2009, với chiều dài 300 m, nhằm bảo vệ 
chống xâm thực cho khu du lịch. Kè có kết cấu dạng tường đứng bằng đá xây, 
nhưng sau khi đi vào hoạt động một thời gian ngắn đã xảy ra hiện tượng xói bãi 
trước công trình, đe dọa đến sự ổn định công trình do chân kè bị xói. Để ngăn 
chặn tình trạng xói lở ở chân kè, năm 2012, Công ty du lịch đã lắp đặt một ống cát 
dọc theo chân công trình và 8 ống cát vuông góc với đường bờ. 

(4). Công trình kè bảo vệ bờ khu Vietsopetro: Công trình kè bảo vệ bờ khu du lịch 
Vietsopetro có dạng kết cấu tường đứng, đỉnh kè có mũi hắt sóng, với chiều dài 
công trình khoảng 650 m. Tương tự như công trình Kè ở khu du lịch Hương Phong 
- Hồ Cốc, sóng khi tác động vào tường đứng công trình bị phản xạ và gây ra hiện 
tượng xói ở ngay chân kè. Để khắc phục vấn đề này, Công ty du lịch Vietsopetro 
đã lắp đặt thêm một số ống cát vuông góc với đường bờ. 

(5). Công trình bảo vệ bờ khu vực cửa Lộc An: Công trình kè bảo vệ bờ phía nam cửa 
Lộc An được xây dựng năm 2005. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm tồn tại công 
trình này đã phát huy được tác dụng rất tốt, cùng với hiện tượng cát bồi làm cho 
đoạn bờ biển này trước đây là vùng bị xói lở trọng điểm nhưng nay đã được bồi 
cao và rất ổn định, diện tích bãi được bồi thêm khoảng 30 ha. 

(6). Công trình bảo vệ bờ khu vực thị trấn Phước Hải: Công trình kè thị trấn Phước Hải 
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có nhiệm vụ chống sạt lở bờ biển và kết hợp làm đường giao thông ven biển, với 
chiều dài tuyến kè 2.000 m. Công trình kè thị trấn Phước Hải có tuyến công trình 
trùng với đường bờ hiện hữu, không gây tác động đến dòng chảy ven bờ, quá 
trình vận chuyển bùn cát dọc bờ, nêm không làm ảnh hưởng diễn biến xói bồi ở 
khu vực lân cận. Hiện công trình này đang ổn định, phía chân kè có bãi rộng 
khoảng hơn 50-100 m, tuy nhiên đoạn phía Bắc và phía Nam công trình đang bị 
sạt lở cần phải có biện pháp bảo vệ cho các khu vực này. 

(7). Công trình kè bảo vệ bờ khu du lịch Tropicana, khu du lịch Đông Triều: Công trình 
bảo vệ bờ khu du lịch Tropicana và khu du lịch Đông Triều được xây dựng năm 
2016.  

(8). Công trình bảo vệ bờ Phước Tỉnh: Kè Phước Tỉnh thuộc huyện Long Điền, có 
nhiệm vụ đảm bảo an toàn khu dân cư 11.000 dân cho 4 ấp ven biển thuộc xã 
Phước Tỉnh và kết hợp giao thông nông thôn. Tổng chiều dài công trình 2.052 m, 
gồm hai đoạn: đoạn 1 dài khoảng 1.700 m (xây dựng năm 2004); đoạn 2 dài 
khoảng 352 m (xây dựng năm 2010). Công trình kè Phước Tỉnh hiện đang ổn định, 
đảm bảo được nhiệm vụ chống xói lở bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên, 
phạm vi bảo vệ được thiết kế chưa đủ dài, đoạn bờ phía Bắc công trình dài khoảng 
2,5 km đang bị xói lở khá mạnh, cần phải có giải pháp bảo vệ cho khu vực này. 

(9). Công trình bảo vệ bờ khu vực Bãi Sau TP. Vũng Tàu: Nhìn chung ở đoạn bờ thuộc 
Bãi Sau TP. Vũng Tàu, các công trình kè được xây dựng có nhiệm vụ chủ yếu là 
chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan du lịch, và phòng chống xói lở trên bề mặt bờ 
trong thời kỳ nước lớn. 

1.5. Hạ tầng thông tin và truyền thông 
1.5.1. Mạng lưới bưu chính 
Đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 14 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, với trên 173 điểm phục vụ (bán kính bình quân 
1,94 km/1 điểm phục vụ (mức bình quân cả nước 2,9 km/1 điểm phục vụ); số dân được 
phục vụ là 6.751 người/1 điểm phục vụ (mức bình quân của cả nước, 7.105 người/điểm 
phục vụ). Tỷ lệ điểm phục vụ bưu chính triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính đạt 100%. Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ đạt 
100%. Tỷ lệ điểm phục vụ bưu chính có kết nối Internet đạt 100%. 

Bảng 67. Mạng lưới bưu chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Tổng số điểm phục 

vụ bưu chính 
(điểm) 

Bán kính phục vụ 
(km/người) 

Số dân phục vụ 
bình quân  

(người/điểm) 
1 TP. Vũng Tàu 38 1,12 9.528 
2 TP. Bà Rịa 27 1,04 4.188 
3 Huyện Côn Đảo 10 1,55 912 
4 TX. Phú Mỹ 20 2,30 9.107 
5 Huyện Long Điền 15 1,28 9.184 
6 Huyện Đất Đỏ 19 1,78 3.922 
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TT Đơn vị hành chính 
Tổng số điểm phục 

vụ bưu chính 
(điểm) 

Bán kính phục vụ 
(km/người) 

Số dân phục vụ 
bình quân  

(người/điểm) 
7 Huyện Xuyên Mộc 21 3,24 6.754 
8 Huyện Châu Đức 23 2,42 6.410 
 Tổng 173 1,94 6.751 

Nguồn: Số liệu do doanh nghiệp cung cấp 

Mạng vận chuyển bưu chính tỉnh chủ yếu vẫn là Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel, ngoài 
ra còn có sự tham gia của một số doanh nghiệp chuyển phát khác trên địa bàn. Mạng 
vận chuyển bưu chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức thành 3 cấp 
đường thư (I, II và III). Mạng đường thư bao gồm 01 tuyến đường thư cấp I (tổng chiều 
dài là 780 km), 12 tuyến đường thư cấp II (tổng chiều dài là 1,135 km) và 84 tuyến đường 
thư cấp III (tổng chiều dài là 1,756 km). Mạng lưới đường thư tương đối hoàn thiện; đảm 
bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, với mạng 
vận chuyển bưu chính rộng khắp, hiện tại các dịch vụ bưu chính đã được phục vụ đến 
hầu hết các xã, phường, thị trấn. 

1.5.2. Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số 
Hạ tầng viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về cơ bản đã sẵn sàng cho phát triển và ứng 
dụng công nghệ thông tin (hạ tầng kỹ thuật của xã hội) đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát 
triển dịch vụ hiện tại, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới, đáp ứng sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với sự phát 
triển của công nghệ viễn thông trên cả nước và thế giới.  

Hạ tầng viễn thông của tỉnh xếp hạng 7/63 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp 
thứ 2/6 so với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam bộ (chỉ xếp sau thành phố Hồ 
Chí Minh), nhiều chỉ tiêu hạ tầng đạt ở mức cao so với khu vực và cả nước (tỷ lệ điện 
thoại di động/100 dân, tỷ lệ người dùng Internet/100 dân, tỷ lệ băng rộng di động/100 
dân, bán kính phủ sóng thông tin di động), 95% dân số và 90% diện tích của tỉnh nằm 
trong vùng hạ tầng số. Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả 
nước về mức độ chuyển đổi số. Hạ tầng viễn thông đang trở thành hạ tầng nền tảng cho 
kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. 

 Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 03 địa điểm tại Việt Nam có trạm cập bờ (2 trạm cập bờ) 
của các tuyến cáp viễn thông trên biển kết nối với quốc tế, kết nối các mạng viễn thông 
trong nước với nhau có tổng dung lượng kết nối theo thiết kế từ 100 Gbps trở lên (hiện 
nay, dung lượng đã đạt tới 320 Gpbs). Đây là cửa ngõ hạ tầng kết nối thông tin quan 
trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng số, công nghệ thông tin của Bà Rịa 
- Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố nằm trong vùng KTTĐ phía Nam. Cụ thể như sau: 

a). Hạ tầng mạng cố định 

(1). Truyền dẫn liên tỉnh: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 14 tuyến truyền dẫn liên tỉnh bao 
gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai với tổng 
chiều dài trên 1.200 km. 100% các tuyến sử dụng phương thức truyền dẫn cáp 
quang. 
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(2). Truyền dẫn nội tỉnh: có khoảng 1.800 tuyến truyền dẫn nội tỉnh với tổng chiều dài 
khoảng 4.700 km, 100% các tuyến sử dụng phương thức truyền dẫn cáp quang. 
Tuyến truyền dẫn nội tỉnh được xây dựng các tuyến cáp quang chính dọc QL51, 
QL55, QL56 và các tuyến đường nội tỉnh, các tuyến đường liên huyện, liên xã; trên 
cơ sở các tuyến cáp quang chính tổ chức thành các RING nội tỉnh. Mạng quang 
nội tỉnh đến các trung tâm huyện sử dụng công nghệ SDH với tốc độ truyền dẫn 
từ 155Mbps - 2,5Gbps và sử dụng nhiều thiết bị vô tuyến như: Pasolink 7G/15G… 
Các tuyến cáp quang đến xã sử dụng các công nghệ SDH với tốc độ truyền dẫn 
từ 155-622 Mbps. Hiện trên địa bàn tỉnh mạng cáp quang đã được xây dựng đến 
hầu hết các xã, đảm bảo nhu cầu sử dụng các dịch vụ Internet băng rộng của 
người dân. 

b). Hạ tầng mạng cáp 

(1). Tuyến cáp treo: Hiện nay, mạng cáp viễn thông có tổng chiều dài khoảng 5.664 
km các tuyến cáp treo, trong đó có khoảng 5.500 km tuyến cáp treo của Viettel Bà 
Rịa - Vũng Tàu và Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu, còn lại là tuyến cáp của các 
doanh nghiệp khác (FPT, VTVcab...). Các tuyến cáp treo sử dụng cột điện lực 
hoặc cột viễn thông do doanh nghiệp tự xây dựng cột. 

(2). Tuyến cáp ngầm: Hiện nay, mạng cáp viễn thông có tổng chiều dài khoảng 1.464 
km các tuyến cáp ngầm, chiếm 20% toàn mạng cáp (đa số là cáp trôn trực tiếp). 
Hệ thống cống, bể dọc các tuyến giao thông hiện tại của các doanh nghiệp viễn 
thông chủ yếu xây được xây dựng trước năm 2010, đã xuống cấp, dung lượng 
khai thác đạt trên 85%. Các tuyến cáp được ngầm hóa chủ yếu là các tuyến trong 
khu vực thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và khu vực các trung tâm huyện 
nhằm tạo mỹ quan cho các khu đô thị. Tuy đã bước đầu được ngầm hóa nhưng 
vẫn còn nhiều bất cập: cùng 1 tuyến đường nhưng có đoạn cáp đi ngầm, có đoạn 
cáp đi treo; cùng 1 tuyến đường nhưng phía bên phải đường đi cáp ngầm, phía 
bên trái đường đi cáp treo; cùng 1 tuyến đường có doanh nghiệp đi cáp ngầm, có 
doanh nghiệp đi treo.  

(3). Hệ thống cột treo cáp: hiện nay chủ yếu dùng cột thông tin hoặc cột hạ thế của 
điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho người dân trên địa 
bàn toàn tỉnh. Tại một số khu vực hệ thống cột điện lực không đủ điều kiện để các 
doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng hoặc khu vực không có hệ thống 
cột điện lực, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng các tuyến cột treo cáp riêng 
biệt. Cột treo cáp làm từ bê tông cốt thép hoặc cột thép, có chiều cao từ 5,7-6,5m. 
Do lượng cáp treo lớn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị. 

Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp đạt trên 80%. 

Bảng 68. Hiện trạng hạ tầng mạng cáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Chiều dài 
cáp ngầm 

(km) 

Chiều dài 
cáp treo 

(km) 

Tổng chiều 
dài cáp 

(km) 

Tỷ lệ 
ngầm 

hóa (%) 
Tỷ lệ cáp 
treo (%) 

1 Thành phố Vũng Tàu 551 1.337 1.888 29,18 70,82 

2 Thành phố Bà Rịa 222 701 923 24,05 75,95 
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TT Đơn vị hành chính 
Chiều dài 
cáp ngầm 

(km) 

Chiều dài 
cáp treo 

(km) 

Tổng chiều 
dài cáp 

(km) 

Tỷ lệ 
ngầm 

hóa (%) 
Tỷ lệ cáp 
treo (%) 

3 Thị xã Phú Mỹ 232 1.007 1.239 18,72 81,28 

4 Huyện Đất Đỏ 74 416 490 15,10 84,90 

5 Huyện Xuyên Mộc 82 845 927 8,85 91,15 

6 Huyện Châu Đức 133 911 1,044 12,74 87,26 

7 Huyện Long Điền 126 353 479 26,30 73,70 

8 Huyện Côn Đảo 44 94 138 31,88 68,12 

 Tổng 1.464 5.664 7.128 20,54 79,46 

Nguồn: Thống kê từ doanh nghiệp 

c). Hạ tầng mạng thông tin di động 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 4 mạng thông tin di động bao gồm Vinaphone, MobiFone, 
Viettel Mobile, Vietnamobile với tổng số 1.860 vị trí cột thu phát sóng, bán kính phục vụ 
0,58 km/cột. 

Bảng 69. Hiện trạng cột ăng ten thông tin di động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Số vị trí cột 
ăng ten loại 

A1a 

Số vị trí cột 
ăng ten loại 

A1b 

Số vị trí cột 
ăng ten loại 

A2a 

Số vị trí cột 
ăng ten loại 

A2b 

Tổng số vị 
trí cột ăng 

ten 

1 Thành phố Vũng Tàu 37 0 341 201 579 

2 Thành phố Bà Rịa  1 0 50 141 192 

3 Thị xã Phú Mỹ  1 0 37 259 297 

4 Huyện Châu Đức 1 0 8 220 229 

5 Huyện Long Điền 3 0 28 114 145 

6 Huyện Đất Đỏ  2 0 12 107 121 

7 Huyện Xuyên Mộc  7 0 24 221 252 

8 Huyện Côn Đảo  0 0 11 34 45 

 Tổng 52 0 511 1.297 1.860 

 Tỷ lệ 2,6% 0,0% 27,5% 69,7% 100% 

Hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo 
ba loại chính: loại A1a, A2a, A2b. Hạ tầng cột thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn 
tỉnh hiện tại cột loại A2b chiếm đa số (70,5% tổng số cột). Cột loại A2b phát triển nhiều 
tại khu vực nông thôn, hạ tầng cột loại A1a (tỷ lệ 2,6%) và A2a (tỷ lệ 26,9%) phát triển đa 
số tại khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư; cột loại A2b đáp ứng tốt hơn cột 
loại A2a các yêu cầu về vùng phủ sóng.  

d). Hạ tầng số 

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông đã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch 
vụ truyền số liệu, Internet băng rộng, phát triển dịch vụ cố định vô tuyến, dịch vụ IPTV 
(Internet Protocol Television) và các dịch vụ giá trị gia tăng như nhắn tin trên điện thoại 
cố định… Để phát triển dịch vụ các doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư xây dựng, nâng 
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cấp, phát triển mạng lưới, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại (công nghệ NGN, mạng di 
động 3G/4G, sắp tới là 5G).  

(1). Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như sau: 

(i). Dịch vụ Internet, thuê kênh riêng, truyền số liệu hữu tuyến có 04 doanh 
nghiệp bao gồm: Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh Viettel Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Chi nhánh FPT Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng Công ty truyền hình 
cáp Việt Nam – VTVcab. 

(ii). Dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến và vô tuyến có 2 doanh nghiệp bao 
gồm: Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(iii). Dịch vụ di động (thoại, băng rộng…) có 4 nhà mạng bao gồm: Vinaphone, 
Mobifone, Viettel, Vietnamobile. 

(iv). Dịch vụ truyền hình trả tiền:   

• Truyền hình cáp có 3 doanh nghiệp bao gồm: Tổng Công ty truyền hình 
cáp Việt Nam – VTVcab, Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH 
truyền hình cáp Sài Gòn Tourist chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

• IPTV (Truyền hình giao thức Internet) có 3 doanh nghiệp: Viễn thông Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh FPT Bà Rịa - Vũng 
Tàu.  

• Truyền hình DTH, DTT có các thương hiệu: VTC, AVG (MobiTV), K+… 

(2). Hiện nay, mạng viễn thông đã cơ bản cung cấp dịch vụ tới 100% các xã, phường, 
thị trấn trên toàn tỉnh, đặc biệt mạng thông tin di động. Hiện trạng một số chỉ tiêu 
viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh:  

(i). Số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân đạt 151,1 thuê bao/100 dân. 
Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân đạt 90,4 thuê bao/100 dân.  

(ii). Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt 20,8 thuê bao/100 dân.  Tỷ 
lệ hộ gia đình có truy nhập Internet (cả băng rộng cố định và băng rộng di 
động) đạt 84,01%.  

(iii). Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 77,5%.  

(iv). Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt 76,2%.  

(v). Tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị thông minh đạt 91,2%. 

1.5.3. Hạ tầng công nghệ thông tin 
(1). Hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được quan tâm, đầu tư xây 

dựng tương đối đầy đủ, đảm bảo cơ bản hiện đại trong toàn tỉnh. 100% các sở, 
ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã được đầu tư thiết bị và hạ tầng mạng; 
kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng. Ngoài ra, Trung tâm Tích hợp dữ 
liệu của tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc kết nối liên thông đến tất cả các đơn vị sở, 
ban, ngành, huyện, thành phố, tích hợp chia sẻ liên kết số liệu giữa các đơn vị, 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tỉnh đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu (LGSP), thực hiện kết nối một số hệ thống thông tin quan trọng, như: hệ 
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thống quản lý văn bản và điều hành kết nối với Trục liên thông quốc gia; kết nối 
với cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu 
cấp mã số ngân sách, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp từ Bộ, ngành Trung 
ương với cơ sở dữ liệu của tỉnh. Kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch 
vụ công quốc gia. 

(i). Hạ tầng thiết bị: Đạt 100% các cơ quan nhà nước các cấp đã trang bị máy 
tính, với số lượng cán bộ, công chức nhà nước được trang bị máy tính phục 
vụ công việc ngày càng tăng. Trong đó, đến năm 2020, có khoảng 1,14 máy 
tính/cán bộ (cao hơn so với trung bình cả nước 0,91 máy tính/cán bộ). 

(ii). Hạ tầng mạng: Đạt 100% các đơn vị sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp 
xã đã kết nối mạng LAN và Internet băng rộng đảm bảo đầy đủ các điều 
kiện để triển khai các hệ thống thông tin dùng chung và dịch vụ công trực 
tuyến, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành trong hoạt động các cơ quan, 
đơn vị. 

(iii). Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh đã được triển khai, kết nối 
tới 100% cơ quan, đơn vị với tốc độ băng thông 30Mbps đối với Trung tâm 
Tích hợp dữ liệu của tỉnh, 10Mbps đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện, 
4Mbps đối với cấp xã. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh đã 
kết nối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I do Cục Bưu điện Trung 
ương quản lý, vận hành. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đang được các 
cơ quan, đơn vị duy trì để đáp ứng việc vận hành, kết nối các ứng dụng 
dùng chung, như: phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản 
và điều hành... và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình trao 
đổi, gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng.  

(iv). Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã được triển khai theo hình thức thuê dịch 
vụ công nghệ thông tin và đưa vào vận hành theo công nghệ điện toán đám 
mây, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn 
thông tin theo quy định. 

(v). Nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) đã được xây dựng và kết nối 
với cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ 
liệu cấp mã số ngân sách, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp từ Bộ, ngành 
Trung ương với cơ sở dữ liệu của tỉnh qua Trục LGSP của tỉnh. 

(vi). Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tiếp tục được duy trì và 
hoạt động ổn định, phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã, bao gồm 
51 điểm cầu sử dụng thiết bị (trong đó 33 điểm cầu theo dự án thuê dịch vụ 
hội nghị truyền hình, 18 điểm cầu hiện có của các cơ quan, đơn vị khối đảng 
và nhà nước). Trung ương đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến tới 
điểm cầu tại Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(vii). Hệ thống trang thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ cho Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoạt động ổn định, thông suốt 
đảm bảo phục vụ kịp thời cho các tổ chức, công dân đến thực hiện các giao 
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dịch đối với cơ quan nhà nước, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của 
UBND tỉnh. 

(2). Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp đã có biến 
chuyển đáng kể. Đạt 100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã 
có cổng/trang thông tin điện tử; 100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 
chính, triển khai một cửa điện tử, rút ngắn thời gian xử lý nhà nước, tăng tính minh 
bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp 75% dịch vụ công mức độ 
3 và mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến cuối năm 2021, 100% 
thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Đa phần các doanh nghiệp đều sử dụng dịch vụ khai báo thuế điện tử, một số 
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh và các dịch vụ khác nhằm tiết 
kiệm thời gian, chi phí, giảm bớt sự phiền hà, tiêu cực khi thực hiện các thủ tục 
hành chính. 

2. Thực trạng không gian hệ thống hạ tầng xã hội 
2.1. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo 
2.1.1. Mạng lưới cơ sở giáo dục 
Hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có 455 trường học các cấp, gồm: 185 trường 
mầm non với 2.557 phòng học, 137 trường tiểu học (bao gồm 03 trường nuôi dạy trẻ 
khuyết tật) với 3.331 phòng học, 90 trường trung học cơ sở với hơn 1.942 phòng học, 37 
trường trung học phổ thông với 1.060 phòng học và 06 Trung tâm giáo dục thường xuyên 
với 73 phòng học. Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 272 trường, chiếm tỷ lệ 60% tổng 
số trường học toàn tỉnh. Các trường học được đầu tư xây dựng phân bố khá đồng đều 
trên các địa bàn, bán kính phục vụ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. 
Tại mỗi xã, phường, thị trấn đều có trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học 
cơ sở. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, tùy theo quy mô dân số, số lượng học sinh, đều 
được đầu tư từ 2, 3, hoặc 4 đến 5 trường trung học phổ thông (trừ huyện Côn Đảo có 1 
trường), riêng tại TP. Vũng Tàu có 11 trường trung học phổ thông.  

Ngoài hệ thống trường học các cấp, toàn tỉnh còn có 165 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 
32 cơ sở giáo dục kỹ năng sống và giáo dục hoạt động ngoài giờ chính khóa, được đầu 
tư và hoạt động hoàn toàn theo phương thức xã hội hóa. Về đào tạo, trên địa bàn Tỉnh 
có 01 trường đại học, 06 trường cao đẳng (trong đó có 4 trường cao đẳng nghề với 03 
trường trực thuộc trung ương quản lý; 02 trường cao đẳng chuyên nghiệp), 06 trường 
trung cấp (trong đó có 04 trường trung cấp nghề, 02 trường trung cấp chuyên nghiệp) và 
25 trung tâm dạy nghề khác.  Tỉnh đã đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục tiểu học và 
xóa mù chữ từ năm 1997, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2003, 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2004, đạt chuẩn phổ cập mầm non cho 
trẻ 5 tuổi năm 2014. Đến năm 2020, Tỉnh đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 
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Hình 47. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
2.1.2. Mạng lưới cơ sở đào tạo 
Trên địa bàn tỉnh có 2 trường đại học là đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, đại học Dầu Khí Viện 
Nam, chỉ chiếm khoảng 4% tổng số trường đại học trong vùng TP. Hồ Chí Minh.  

Hệ thống giáo dục cao đẳng có 6 trường, gồm: Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, dầu khí, quốc tế Vabis, khách sạn du lịch quốc tế, 
sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếm khoảng 12,8% số trường cao đẳng vùng TP. Hồ Chí 
Minh. 

Hình 48. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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Khối trường trung cấp, có 6 trường, gồm: Trung cấp kinh tế kỹ thuật Công đoàn, Trung 
cấp y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa, Trung cấp nghề Giao thông 
vận tài Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung cấp bách khoa Vũng Tàu, Trung cấp kỹ thuật công nghệ 
Phước Lộc, chiếm khoảng 9% tổng số trường trung cấp trong vùng TP. Hồ Chí Minh. 

Khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp  tỉnh có 7 trung tâm, gồm: Trung tâm dạy nghề và 
đào tạo lái xe Hải Vân, Trung tâm dạy nghề lái xe Hoàng Anh, Trung tâm dạy nghề lái xe 
Dầu khí, Trung tâm dạy nghề lái xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm dạy nghề và hỗ 
trợ nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe 
Đăng Lâm, Trung tâm giáo dục nghề nghiệm Bà Rịa, chiếm 3,5% số lượng trường dạy 
nghề trong vùng TP. Hồ Chí Minh. 

Hệ hống trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh phân bố không 
đồng đều, phần lớn các trường nằm ở các đô thị lớn như TP. Bà Rịa, Vũng Tàu, TX. Phú 
Mỹ, các đô thị nhỏ khác hầu như không có trường đại học, cao đẳng. 

2.2. Mạng lưới cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
Hệ thống cơ sở y tế, tuyến tỉnh có 13 cơ sở, gồm: 2 bệnh viện đa khoa hạng II (Bệnh viện 
Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi), 4 bệnh viện chuyên khoa (Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện 
Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí) và 07 đơn vị sự nghiệp 
y tế trực thuộc sở Y tế. Tuyến huyện có 08 Trung tâm Y tế ở 8 huyện, thị xã, thành phố. 
Tuyến cơ sở có 82 Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đến năm 2020, số giường bệnh/vạn 
dân đạt 21,64 giường; số bác sỹ/vạn dân đạt 6,71 bác sỹ; 100% xã, phường, thị trấn đạt 
bộ tiêu chí về y tế xã và có bác sĩ làm việc; Tuổi thọ trung bình dân cư đạt 76,4 tuổi; Tỷ 
lệ trẻ em dưới 5 năm tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt 6%; Tỷ lệ chất thải y tế thu 
gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 100%... 

Hình 49. Mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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2.3. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao  
Hệ thống cơ sở văn hóa cấp tỉnh, đến nay đã có 10 thiết chế văn hóa và thể thao cấp tỉnh 
được đầu tư xây dựng mới và đi vào hoạt động ổn định, gồm Nhà bảo tàng tỉnh, nhà thi 
đấu đa năng tỉnh, sân vận động Lam Sơn, Rạp Điện Biên, Rạp Duy Tân, trung tâm văn 
hóa tỉnh, trụ sở Đoàn ca múa nhạc, thư viện tỉnh, rạp Bà Rịa, nhà bảo tàng Côn Đảo; cấp 
huyện có 08/08 Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao; cấp xã có 74/82 Trung tâm Văn 
hoá, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và nhiều cơ sở vật chất phục vụ 
nhu cầu văn hóa, thể thao của nhân dân; 338/503 thôn, ấp, khu phố có trụ sở hoạt động, 
trong đó có 175 thôn, ấp khu phố có nhà văn hóa. 

Hình 50. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Nhìn chung, cơ sở vật chất (chủ yếu là hệ thống kết cấu hạ tầng) trên địa bàn tỉnh, đã 
được đầu tư, cải thiện nhiều. Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 
do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam công bố, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng 
thứ 02 trong số 63 tỉnh/thành phố (xem biểu đồ). Tuy nhiên, hạ tầng giao thông kết nối 
vùng chưa đáp ứng nhu cầu vận tải khối lượng lớn, chưa tạo được kết nối thuận lợi với 
các địa phương khác, nhất là giao thông đường bộ, phụ thuộc duy nhất tuyến QL51. Tiếp 
theo, đó là hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối cảng biển và QL51 
chưa thuận tiện, chậm được đầu tư… chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cao. 

Trong tương lai, khi các công trình hạ tầng lớn của quốc gia được đầu tư trên địa bàn 
vùng và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như cảng hàng không quốc tế Long Thành, 
đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hoà - Vũng Tàu, cao tốc vành đai 4 vùng 
thành phố Hồ Chí Minh... sẽ làm thay đổi diện mạo, nâng cao năng lực và chất lượng cơ 
sở vật chất trên địa bàn tỉnh. 
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Hình 51. Chỉ số cơ sở hạ tầng các địa phương trong cả nước năm 2020 

 
3. Thực trạng tổ chức hệ thống hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 
3.1. Hệ thống trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ phòng cháy, chữa cháy 

(PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 
3.1.1. Trụ sở doanh trại của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ 
(1). Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: 

(i). Trụ sở tạm thời của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được đặt tại 171 
Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, có tổng diện 
tích đất là 5.320m2 gồm các công trình: Nhà làm việc 01 tầng gồm phòng 
làm việc của lãnh đạo đơn vị, các đội nghiệp vụ, hội trường, phòng họp giao 
ban, kho hồ sơ nghiệp vụ; Phòng ở và thường trực sẵn sàng chữa cháy và 
CNCH của cán bộ, chiến sỹ đội Công tác chữa cháy và CNCH; Nhà gara 
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xe: để xe chữa cháy, xe CNCH và các loại xe chuyên dùng. 

(ii). Trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1; Đội Cảnh sát PCCC và CNCH 
trên sông đặt tại địa chỉ số 93 Lê Lợi, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Bà 
Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích đất 3.704m2, gồm: 01 nhà 03 tầng, 01 nhà 
02 tầng, bố trí tầng 01 tầng làm gara để xe chữa cháy, tầng 02 phòng làm 
việc và ở của cán bộ, chiến sỹ; nhà ăn tập thể. 

(iii). Trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 đặt tại địa chỉ số 46 đường 30/4, 
phường 9, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích đất 1.929m2, 
gồm: 01 nhà 02 tầng bố trí tầng 01 làm gara để xe chữa cháy, nhà ăn tập 
thể; tầng 02 phòng làm việc và ở của cán bộ, chiến sỹ. 

(iv). Trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 đặt tại địa chỉ số 414 đường Độc 
Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích 
đất 6.028m2, gồm: 02 nhà 02 tầng, 01 làm gara để xe chữa cháy, 01 nhà 
ăn tập thể; tầng 02 phòng làm việc và ở của cán bộ, chiến sỹ. 

(v). Trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đặt tại đường Trần Phú, KP 
Láng Sim, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng 
diện tích đất 6.400m2, gồm: 01 nhà 02 tầng bố trí tầng 01 làm gara để xe 
chữa cháy, nhà ăn tập thể; tầng 02 phòng làm việc và ở của cán bộ, chiến 
sỹ. 

(2). Công an cấp huyện: Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Vũng Tàu được 
bố trí trụ sở độc lập, tại Công an huyện Côn Đảo và các huyện còn lại, lực lượng 
Cảnh sát PCCC và CNCH được bố trí làm việc, thường trực sẵn sàng chữa cháy 
và CNCH chung khuôn viên trụ sở của Công an cấp huyện, thực hiện trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn cấp huyện quản lý. 

Nhìn chung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang còn thiếu các doanh trại, địa điểm thường 
trực chiến đấu cho lực lượng CS PCCC và CNCH. Căn cứ theo Điểm 2.6.13 của Quy 
chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng quy 
định: “Phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục 
vụ tối đa là 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với khu vực khác”. Như vậy 
cần phải quy hoạch xây dựng bổ sung thêm các đơn vị chữa cháy khu vực, trong đó 
nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là thành lập các Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
tại các địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, khu đô thị lớn.  

3.1.2. Trụ sở doanh trại của lực lượng PCCC và CNCH khác 
(1). Lực lượng PCCC chuyên ngành: Việc thành lập đội PCCC chuyên ngành quy định 

tại Điều 13, Thông tư 149/2020/TT-BCA, hiện nay trên địa bàn tỉnh BR-VT đã thành 
lập 18 đội PCCC chuyên ngành (thuộc các đơn vị như: Nhà máy xử lý khí Nam 
Côn Sơn - Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn; Kho cảng PV Gas Vũng Tàu - 
Công ty chế biến khí Vũng Tàu; Trạm phân phối khí Phú Mỹ - Công ty vận chuyển 
khí Đông Nam Bộ; Nhà máy xử lý khí Dinh Cố-Công ty chế biến khí Vũng Tàu; Chi 
nhánh Tổng Công ty Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí; Kho xăng dầu Thắng Nhất; 
Kho xăng dầu Cù Lao Tào; Tổng công ty phát điện 3; Công ty Nhiệt điện Bà Rịa,.... 
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Các Đội PCCC chuyên ngành đều đã được đơn vị chủ quản bố trí công trình nhà 
ở, nhà để xe chữa cháy để thực hiện nhiệm vụ PCCC & CNCH trong phạm vi quản 
lý.  

(2). Lực lượng PCCC cơ sở: Căn cứ quy mô, tình chất hoạt động, các cơ sở thuộc 
diện quản lý về PCCC quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ đều đã thành lập đội PCCC cơ sở, tính đến nay đã thành lập 2936 đội 
với 25.750 đội viên. 100% đội viên đội PCCC cơ sở của các cơ sở trên đều được 
huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và có giấy chứng nhận huấn luyện 
theo quy định. Lực lượng này chưa có trụ sở, doanh trại riêng, đội viên đội PCCC 
cơ sở hầu như vừa làm việc tại vị trí nhiệm vụ chuyên môn của mình vừa tham gia 
các hoạt động PCCC & CNCH tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện... 

(3). Lực lượng PCCC dân phòng: Hiện nay, ngoài chức năng, nhiệm vụ được pháp 
luật quy định, các lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (trong đó có lực lượng 
dân phòng) chủ yếu kiêm nhiệm hai nhiệm vụ đó là tham gia hoạt động PCCC và 
CNCH và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Hiện trên địa bàn tỉnh BR-VT 
đã thành lập 463 Đội dân phòng với 3.875 đội viên, lực lượng này đang làm việc, 
sinh hoạt tại trụ sở làm việc của UBND phường, xã và trụ sở các khu phố, ấp, các 
chốt dân phòng. Việc quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội 
trưởng, Đội phó đội dân phòng thực hiện theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND 
ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức 
danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng. 

3.2. Hệ thống giao thông phục vụ PCCC 
Hệ thống giao thông phục vụ công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, gồm toàn bộ mạng lưới 
mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại khoản 1.1, mục V, Phần I). 

3.3. Hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC  
3.3.1. Trụ nước chữa cháy 
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống mạng lưới trụ lấy nước chữa cháy 
đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mạng 
lưới trụ lấy nước chữa cháy cơ bản đáp ứng theo quy định tại Điều 10.9 Tiêu chuẩn Việt 
Nam 2622-1995, tuy nhiên khu dân cư, khu đô thị vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu 
cung cấp cấp nước chữa cháy, cụ thể như sau: 

(1). Thành phố Bà Rịa có 305 trụ nước chữa cháy, trong đó có 305 trụ nước hoạt động 
bình thường. Các tuyến đường trục chính của thành phố Bà Rịa có tổng chiều dài 
144,50 km. Căn cứ theo quy định tại Điều 10.9 Tiêu chuẩn Việt Nam 2622-1995 
thì khoảng cách giữa các trụ không quá 150m, tổng số trụ nước chữa cháy cần 
thiết phục vụ công tác chữa cháy cho toàn thành phố Bà Rịa khoảng 964 trụ, hiện 
đang có 305 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 659 trụ. 

(2). Huyện Long Điền có 91 trụ nước chữa cháy, trong đó có 91 trụ nước hoạt động 
bình thường. Các tuyến đường trục chính của huyện Long Điền có tổng chiều dài 
106,61 km. Căn cứ theo quy định tại Điều 10.9 Tiêu chuẩn Việt Nam 2622-1995, 
tổng số trụ nước chữa cháy cần thiết phục vụ công tác chữa cháy cho toàn huyện 
Long Điền khoảng 711 trụ, hiện đang có 91 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 620 trụ.  
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(3). Thành phố Vũng Tàu có 320 trụ nước chữa cháy, trong đó có 312 trụ nước hoạt 
động bình thường, 08 trụ nước chữa cháy bị hư hỏng. Các tuyến đường trục chính 
của thành phố Vũng Tàu có tổng chiều dài 163.956m, tổng số trụ nước chữa cháy 
cần thiết phục vụ công tác chữa cháy cho toàn thành phố Vũng Tàu khoảng 1.093 
trụ, hiện đang có 320 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 773 trụ. 

(4). Thị xã Phú Mỹ có 506 trụ nước chữa cháy, trong đó có 464 trụ nước hoạt động 
bình thường, 42 trụ nước chữa cháy bị hư hỏng. Các tuyến đường trục chính của 
thị xã Phú Mỹ có tổng chiều dài 467,95 km, tổng số trụ nước chữa cháy cần thiết 
phục vụ công tác chữa cháy cho toàn thị xã Phú Mỹ khoảng 3119 trụ nước, hiện 
đang có 506 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 2613 trụ. 

(5). Huyện Châu Đức có 161 trụ nước chữa cháy, trong đó có 156 trụ nước hoạt động 
bình thường, 05 trụ nước chữa bị hư hỏng. Các tuyến đường trục chính của huyện 
Châu Đức có tổng chiều dài 100,27 km, tổng số trụ nước chữa cháy cần thiết phục 
vụ công tác chữa cháy cho toàn huyện Châu Đức khoảng 688 trụ, hiện đang có 
161 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 507 trụ. 

(6). Huyện Xuyên Mộc có 161 trụ nước chữa cháy, trong đó có 156 trụ nước hoạt động 
bình thường, 05 trụ nước chữa cháy bị hư hỏng. Các tuyến đường trục chính của 
huyện Xuyên Mộc có tổng chiều dài 60,85 km, tổng số trụ nước chữa cháy cần 
thiết phục vụ công tác chữa cháy cho toàn huyện Xuyên Mộc khoảng 405 trụ, hiện 
đang có 161 trụ nước chữa cháy, còn thiếu 244 trụ. 

(7). Huyện Đất Đỏ có 137 trụ nước chữa cháy, trong đó có 131 trụ nước hoạt động 
bình thường, 03 trụ chờ thay thế, 03 trụ không có nước do chưa nhận bàn giao. 
Các tuyến đường trục chính của huyện Đất Đỏ có tổng chiều dài 26,3 km, tổng số 
trụ nước chữa cháy cần thiết phục vụ công tác chữa cháy cho toàn huyện Đất Đỏ 
khoảng 176 trụ, hiện đang có trụ 137 nước chữa cháy, còn thiếu 39 trụ. 

(8). Huyện Côn Đảo có 67 trụ nước chữa cháy, trong đó có 65 trụ nước hoạt động 
bình thường, 05 trụ nước chữa cháy bị hư hỏng. Các tuyến đường trục chính của 
huyện Côn Đảo có tổng chiều dài 23,8 km, tổng số trụ nước chữa cháy cần thiết 
phục vụ công tác chữa cháy cho huyện Côn Đảo khoảng 159 trụ, hiện đang có trụ 
67 nước chữa cháy, còn thiếu 92 trụ. 

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công tác phát triển hệ thống 
mạng lưới trụ cấp nước chữa cháy không theo kịp với tốc độ phát triển hạ tầng cơ sở, do 
đó hệ thống mạng lưới trụ lấy nước chữa cháy không đảm bảo về số lượng, khoảng cách, 
quy cách lắp đặt, theo các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, bên cạnh đó 
việc đầu tư, xây dựng còn nhiều bất cập do đó các trụ nước chữa cháy được lắp đặt 
không đồng bộ về chủng loại, vị trí, khoảng cách lắp đặt, thiếu nghiêm trọng về số lượng. 
Nhiều trụ nước bị các công trình xây dựng, nâng cấp hạ tầng xâm phạm, phá hủy, lấn 
chiếm hoặc bị đất, đá vùi lấp làm hư hỏng, bị lấy cắp các nắp chụp bảo vệ… gây khó 
khăn cho công tác khai thác, sử dụng khi có cháy xảy ra nhưng chính quyền địa phương 
chưa kịp thời có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ. 

3.3.2. Nguồn nước tự nhiên 
Trên địa bàn tỉnh có một số nguồn nước chữa cháy tự nhiên như là sông, hồ, đập... nhưng 
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những nguồn nước này chưa có hệ thống giao thông và bến bãi để phục vụ lấy nước 
chữa cháy. Ngoài ra, hệ thống kênh, mương thủy lợi, thoát nước cũng là nguồn nước 
chữa cháy tự nhiên, tuy nhiên phân bố không đều, mức nước phụ thuộc nhiều theo mùa 
và không có bến bãi thuận tiện cho xe, máy bơm chữa cháy lấy nước. Nguồn nước tự 
nhiên trên địa bàn tỉnh được phân bố như sau: 

Bảng 70. Nguồn nước tự nhiên phục vụ công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

TT Tên nguồn nước Địa chỉ Tình trạng thực tế 

1  Hồ Đá Xanh P.Kim Dinh, TP Bà Rịa Chưa có bến, bãi lấy nước. 

2  Đập 10 cửa Xã Hòa Long. TP Bà Rịa Chưa có bến, bãi lấy nước. 

3  Hồ Bàu Thành KP Long Phượng, TT Long Điền, H. Long 
Điền Chưa có bến, bãi lấy nước. 

4  Ao nước Giếng Nghễ Đường Phạm Văn ĐồngTT. Long Hải, 
Huyện Long Điền Chưa có bến, bãi lấy nước. 

5  Hệ thống kênh Bà Đáp xã An Nhứt, xã An Ngãi, xã Tam Phước, 
huyện Long Điền Chưa có bến, bãi lấy nước. 

6  Hồ Hoa Anh Đào Xã Phước Hưng, huyện Long Điền Chưa có bến, bãi lấy nước. 

7  Hồ Bàu Sen Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng 
Tam, TP Vũng Tàu Chưa có bến, bãi lấy nước. 

8  Hồ Điều Tiết Đường Phan Chu Trinh, phường 2, TP 
Vũng Tàu Chưa có bến, bãi lấy nước. 

9  Hồ Nhà Bè Xã Sông Xoài, TX Phú Mỹ Chưa có bến, bãi lấy nước. 

10  Hồ Đá Đen Xã Sông Xoài, TX Phú Mỹ Chưa có bến, bãi lấy nước. 

11  Hồ Kim Long Xã Kim Long, huyện  Châu Đức Chưa có bến, bãi lấy nước. 

12  Hồ Tầm Bó Xã Quảng Thành, huyện Châu Đức Chưa có bến, bãi lấy nước. 

13  Hồ Bảy Mẫu Xã Xà Bang, huyện Châu Đức Chưa có bến, bãi lấy nước. 

14  Hồ Sông Ray Xã Sơn Bình, huyệnChâu Đức Chưa có bến, bãi lấy nước. 

15  Hồ Sông Kinh Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc Chưa có bến, bãi lấy nước. 

16  Hồ Suối Các Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc Chưa có bến, bãi lấy nước. 

17  Đập Dâng Sông Ray Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ Chưa có bến, bãi lấy nước 

18  Hồ Lồ Ô Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ Chưa có bến, bãi lấy nước 

3.4. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC  
3.4.1. Thông tin báo tin cháy và sự cố tai nạn 
Hệ thống thông tin liên lạc qua mạng hữu tuyến đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các 
địa bàn toàn tỉnh, có 100% huyện, thành phố có đường cáp quang truyền tải thông tin liên 
lạc trên toàn tỉnh, hệ thống thông tin hữu truyến, các mạng điện thoại di động phát triển, 
phủ sóng toàn tỉnh, tạo thuận lợi cho công tác thông tin báo cháy.  

Điện thoại báo cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp có đầu số là 114 và App 114 (do C07 
– Bộ Công an xây dựng) được đặt tại Bộ phận trực ban tại các đội chữa cháy khu vực 
của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH. Nhìn chung đầu số điện thoại 114 và App 114 đã 
cơ bản đáp ứng yêu cầu báo tin cháy và sự cố kịp thời, nhanh chóng của người dân. 
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3.4.2. Thông tin phục vụ công tác chỉ huy điều hành chữa cháy 
Hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh được trang bị 01 hệ thống bộ 
đàm phục vụ chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH. Tuy nhiên số lượng bộ đàm cầm 
tay chưa đáp ứng đủ cho cán bộ, chiến sỹ chữa cháy; bán kính hoạt động hạn chế nhất 
là khi tác nghiệp tại các địa bàn rừng, núi hoặc các cơ sở có diện tích lớn, nhà cao tầng,... 

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone 
Bà Rịa - Vũng Tàu lắp đặt thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy sớm và xây dựng Trung 
tâm chỉ huy, điều hành PCCC và CNCH tại Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công 
an tỉnh. Tuy nhiên mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị triển khai; hạ tầng thông tin, thiết bị công 
nghệ hiện chưa thể đáp ứng yêu cầu về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và cứu nạn, 
cứu hộ. 

VI. THỰC TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG 
SINH HỌC 

1. Thực trạng chất lượng môi trường 
Theo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-202035 có thể 
khái quát mức độ và diễn biến chất lượng, ô nhiễm các thành phần môi trường của tỉnh 
như sau: 

1.1. Thực trạng môi trường nước  
1.1.1. Diễn biến chất lượng nước các sông trên đất liền 
Thống kê kết quả quan trắc định kỳ tại 59 vị trí tại 6 sông trên địa bàn tỉnh cho thấy sông 
Thị Vải, sông Chà Và và sông Cửa Lấp là các sông có chất lượng nước được duy trì ổn 
định. Thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước mặt các lưu vực trên địa bàn là ô nhiễm 
hữu cơ (tính qua BOD), dinh dưỡng (theo N-NH4+, N-NO2-) và vi sinh (theo Coliform).  

(1). Chất lượng nước trên sông Dinh: Kết quả quan trắc liên tục 5 năm cho thấy 
nước mặt một số khu vực trên sông Dinh đã bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi 
sinh, các thông số có tỷ lệ vượt giá trị giới hạn (GTGH) của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cao tại 21 điểm quan trắc trên sông Dinh là N-NH4+, N-NO2- và 
Coliform. Trong đó, các điểm sông Thủ Lựu, cầu Rạch Bà và rạch Bến Đình có giá 
trị BOD¬5, COD, N-NH4+, N-NO2- và Coliform cao hơn các vị trí khác. 

Giá trị Chỉ số chất lượng nước (WQI) tương đồng giữa các năm và WQI các tháng 
mùa mưa có xu hướng thấp hơn mùa khô. Cụ thể: chất lượng nước tại các điểm 
quan trắc khu vực thượng nguồn các sông chính còn khá tốt (có 46,9-55,7% giá 
trị WQI từ 76-100, chất lượng nước ở mức tốt và rất tốt); và chỉ có 13-15,8% giá 
trị WQI  ≤ 25 - chất lượng nước ô nhiễm kém và rất nặng chủ yếu tại các vị trí: 
sông Thủ Lựu (giá trị WQI từ 11-79), cầu Rạch Bà (giá trị WQI từ 11-41) và rạch 
Bến Đình (giá trị WQI từ 11 - 48). Mức độ ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng khá cao 
tại các vị trí này do chịu tác động do nước thải đô thị xung quanh khu vực. 

                                            
35 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Hình 52. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Dinh giai đoạn 2016-2020 

 
(2). Chất lượng nước trên sông Ray: Kết quả thống kê giai đoạn 2016 - 2020 cho 

thấy nước mặt một số khu vực trên sông Ray đã bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng, 
sắt (Fe) và vi sinh, các thông số có tỷ lệ vượt GTGH của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cao tại 13 điểm quan trắc trên Sông Ray là N-NH4+, N-NO2-, Fe 
và Coliform. Trong đó, điểm thượng nguồn sông Ray có giá trị các thông số quan 
trắc có xu hướng cao hơn các vị trí khác.  

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) giai đoạn 2017-2020 cho thấy chất 
lượng nước năm 2019 có xu hướng giảm so với các năm trước, đồng thời giá trị 
WQI vào mùa mưa có xu hướng thấp hơn mùa khô. Tỷ lệ % giá trị WQI từ 76 - 
100 (chất lượng nước ở mức tốt và rất tốt) năm 2017, 2018, 2019 và 2020 lần lượt 
là 43,9%; 55,8%; 36,8% và 48,8%. Tỷ lệ chất lượng nước ở mức kém (giá trị WQI 
từ 10 - 25) lần lượt là 7,3%; 5,2%; 13,2% và 7%. Riêng đợt tháng 01 năm 2019, tỷ 
lệ giá trị WQI < 10 (chất lượng nước ở mức ô nhiễm nặng) là 1,3%, tại vị trí Thác 
Hòa Bình (WQI = 9) do giá trị pH tại vị trí này vào thời điểm quan trắc khá cao (pH 
= 9,3).. 

Hình 53. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Ray giai đoạn 2016-2020 
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(3). Chất lượng nước trên sông Thị Vải: Chất lượng nước trên sông Thị Vải khá tốt, 
hầu hết các thông số quan trắc đều chưa vượt GTGH của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cột B2). Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm dinh dưỡng (tồn tại dưới 
dạng N-NO¬2-) vẫn ở mức cao, thống kê kết quả quan trắc giai đoạn 2016 – 2020 
cho thấy: chuỗi số liệu N-NO2- có giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và tứ phân vị có xu 
hướng tăng qua các năm 2017 - 2019.  Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước 
(WQI) giai đoạn 2017- 2020 cho thấy chất lượng nước sông Thị Vải khá tốt, nhìn 
chung vào mùa khô chất lượng nước tốt hơn mùa mưa. Giai đoạn 2017 - 2020 có 
89,4% - 100% giá trị WQI từ 76 - 100, chất lượng nước ở mức tốt và rất tốt; có 0% 
- 10,6% giá trị WQI từ 26-75, chất lượng nước ở mức trung bình đến xấu.. 

Hình 54. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Thị Vải giai đoạn 2016-2020 

    
(4). Chất lượng nước trên sông Đu Đủ: Kết quả thống kê cho thấy giai đoạn 2016-

2020 các thông số có tỷ lệ vượt giá trị giới hạn tại các điểm quan trắc trên Sông 
Đu Đủ là N-NH4+, Fe và Coliform. Trong đó, điểm Đầu nguồn sông Đu Đủ có giá 
trị các thông số quan trắc có xu hướng cao hơn các vị trí khác. Kết quả tính toán 
chỉ số chất lượng nước (WQI) giai đoạn 2017- 2020 trên sông Đu Đủ cho thấy chất 
lượng nước có xu hướng giảm, có 37,9% - 57,1% giá trị WQI từ 76 – 100 chất 
lượng nước ở mức tốt đến rất tốt; có 2,7% - 17,2% giá trị WQI từ 51 – 75 chất 
lượng nước ở mức trung bình; chất lượng ở mức xấu khá cao (giá trị WQI từ 26 – 
50) có 28,6% - 54,1% giá trị WQI ở mức này; có 3,4% - 9,8% giá trị WQI từ 10-25, 
chất lượng nước ở mức kém. 

Hình 55. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Đu Đủ giai đoạn 2016-2020 
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(5). Chất lượng nước trên sông Chà Và: Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng 
nước sông Chà Và khá tốt, hầu hết các thông số quan trắc trên Sông Chà Và đều 
có kết quả quan trắc chưa vượt giá trị giới hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 
Tuy nhiên, khu vực gần cống số 6 làng cá Hội Bài đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ 
chất hữu cơ và dinh dưỡng, giá trị quan trắc các thông số COD, BOD5, và N-NH4+ 
vượt GTGH trong một số đợt quan trắc.  Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước 
(WQI) giai đoạn 2017- 2020 trên sông Chà Và cho thấy chất lượng nước khá tốt 
có 83,3% - 96,4% giá trị WQI từ 76 - 100 (chất lượng nước ở mức tốt đến rất tốt); 
có 0% - 7,6% giá trị WQI từ 51 - 75 (chất lượng nước ở mức trung bình); có 2,4% 
- 9,5% giá trị WQI từ 26-50 (chất lượng nước ở mức từ xấu đến kém). Vị trí khu 
vực gần cống số 6 Làng cá Hội Bài bị ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ và dinh dưỡng, 
thể hiện bởi các thông số COD, BOD5, và N-NH4+ dẫn đến có giá trị WQI thấp 
hơn các vị trí còn lại. 

Hình 56. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Chà Và giai đoạn 2016-2020 

 
(6). Chất lượng nước trên sông Cửa Lấp: Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước 

(WQI) trong 3 năm gần đây từ 2017-2020 trên sông Cửa Lấp cho thấy chất lượng 
nước không ổn định qua các năm, năm 2019 chất lượng nước có tương đối tốt 
hơn 2 năm trước đó. Thống kê, kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI) trên sông 
Cửa Lấp cho thấy có 73,8% - 89,3% giá trị WQI từ 76 – 100 (chất lượng nước ở 
mức tốt đến rất tốt); có 0% - 7,1% giá trị WQI từ 51 – 75 (chất lượng nước ở mức 
trung bình); có 0% - 4,8% giá trị WQI từ 26-50 (chất lượng nước ở mức từ xấu đến 
kém). Những vị trí có giá trị WQI thấp chủ yếu là do bị ô nhiễm cục bộ vi sinh 
(Coliform) hoặc dinh dưỡng (N-NH4+). 

Hình 57. Tỷ lệ % giá trị WQI trên sông Cửa Lấp giai đoạn 2016-2020 
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Nhìn chung, kết quả quan trắc chất lượng nước 6 sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2016-2020 cho thấy sông Thị Vải, sông Chà Và và sông Cửa Lấp là các 
sông có chất lượng nước được duy trì ổn định và còn khá tốt. Thành phần ô nhiễm chủ 
yếu trong nước mặt các lưu vực trên địa bàn tỉnh là ô nhiễm dinh dưỡng (dạng N-NH4+, 
N-NO2-) và vi sinh (Coliform). Ngoài ra, một vài vị trí bị ô nhiễm cục bộ do chất hữu cơ, 
đặc biệt là khu vực bị ảnh hưởng bởi khu vực đô thị trên sông Dinh. Cụ thể: 

(vi). Trên sông Dinh: chất lượng nước mặt một số khu vực đã bị ô nhiễm dinh 
dưỡng và vi sinh, các thông số có tỷ lệ vượt GTGH của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cao tại 21 điểm quan trắc trên sông Dinh là N-NH4+, N-
NO2- và Coliform. Trong đó, các điểm sông Thủ Lựu, cầu Rạch Bà và rạch 
Bến Đình có giá trị BOD¬5, COD, N-NH4+, N-NO2- và Coliform cao hơn 
các vị trí khác. 

(vii). Trên sông Ray: chất lượng nước mặt một số khu vực đã bị ô nhiễm dinh 
dưỡng, Fe và vi sinh, các thông số có tỷ lệ vượt GTGH của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT cao tại 13 điểm quan trắc trên sông Ray là N-NH4+, N-
NO2-, Fe và Coliform. Trong đó, điểm thượng nguồn sông Ray có giá trị các 
thông số quan trắc có xu hướng cao hơn các vị trí khác. 

(viii). Trên sông Thị Vải: chất lượng nước trên sông Thị Vải khá tốt, hầu hết các 
thông số quan trắc đều cho giá trị đạt giá trị giới hạn của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cột B2). Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm dinh dưỡng (N-NO2-
) vẫn ở mức cao. Tỷ lệ vượt chuẩn của thông số này dao động từ 51,5-
73,5% và giá trị có xu hướng giảm từ thượng nguồn về phía hạ nguồn. Hai 
vị trí có giá trị cao nhất và vượt giá trị giới hạn nhiều lần là khu vực gần 
điểm xả nước thải của Công ty Vedan và cách điểm xả của Vedan 1 km về 
hạ lưu. 

(ix). Trên sông Đủ Đủ: chất lượng nước mặt một số khu vực đã bị ô nhiễm dinh 
dưỡng (N-NH4+), Fe và Coliform. Trong đó, điểm đầu nguồn sông Đu Đủ 
có giá trị các thông số quan trắc có xu hướng cao hơn các vị trí khác. 

(x). Trên sông Chà Và: chất lượng nước sông khá tốt, hầu hết các thông số 
quan trắc trên sông Chà Và đều có kết quả quan trắc đạt giá trị giới hạn của 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, khu vực gần cống số 6 Làng cá Hội 
Bài đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ và dinh dưỡng, giá trị quan 
trắc các thông số COD, BOD5, và N-NH4+ vượt quy chuẩn cho phép trong 
một số đợt quan trắc. 

(xi). Trên sông Cửa Lấp: chất lượng nước sông khá tốt, hầu hết các thông số 
quan trắc đều cho giá trị đạt hoặc vượt giá trị giới hạn với tỷ lệ rất thấp. 

1.1.2. Diễn biến chất lượng nước mặt huyện Côn Đảo 
Nhìn chung, chất lượng nước mặt một số khu vực tại Côn Đảo có dấu hiệu bị ô nhiễm 
hữu cơ (đặc trưng bởi thông số BOD5), ô nhiễm dinh dưỡng (N-NH4+) và vi sinh 
(Coliform). 

1.1.3. Diễn biến chất lượng nước các hồ 
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(1). Hồ cấp nước sinh hoạt: Chất lượng nước các hồ được đánh giá theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cột A2). Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) giai 
đoạn 2017- 2020 trên các hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt cho thấy chất 
lượng nước khá tốt. Thống kế chỉ số chất lượng nước trên các hồ dùng cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt cho thấy, có 66,1% - 89,0% giá trị WQI từ 76 – 100 (chất 
lượng nước ở mức tốt đến rất tốt); có 9,6% - 27,7% giá trị WQI từ 26 – 75 (chất 
lượng nước ở mức trung bình đến xấu); có 1,4% - 4% giá trị WQI từ 10 - 25 (chất 
lượng nước ở mức kém) và có 3% - 3,6% giá trị WQI < 10 (chất lượng nước ở 
mức ô nhiễm rất nặng). Trong đó, vị trí hồ Sông Ray có 25% giá trị WQI < 10 vì 
một số đợt quan trắc bị ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng dẫn đến giá trị WQI thấp 
hơn các vị trí khác.  

Hình 58. Tỷ lệ % giá trị WQI trên các hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt giai 
đoạn 2016-2020 

 
(2). Hồ cấp nước tưới tiêu, thủy lợi: Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu thực hiện chương trình quan trắc tại 5 hồ dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 
lợi bao gồm các hồ Bàu Sen, Mang Cá, Bút Thiền, Đắng (hồ Linh) tại xã Bình Châu 
và hồ sông Kinh. Chất lượng nước các hồ trên được đánh giá theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cột B1). Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) giai 
đoạn 2017 - 2020 trên các hồ dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi cho thấy chất 
lượng nước thấp có 0% - 20% giá trị WQI từ 76 - 100 chất lượng nước ở mức tốt 
đến rất tốt; có 25% - 60% giá trị WQI từ 26 - 75 chất lượng nước ở mức trung bình 
đến xấu. Trong đó, có từ 10% - 50% giá trị WQI <10 nước ô nhiễm rất nặng, chất 
lượng nước từ mức kém đến ô nhiễm rất nặng chủ yếu tại các vị trí hồ Bàu Sen, 
hồ Bút Thiền và hồ Đắng (hồ Linh). 

Nhìn chung, chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-
2020 bị ô nhiễm dinh dưỡng, ô nhiễm hữu cơ và có hàm lượng chất rắn lơ lửng khá cao, 
cụ thể: (i) Chất lượng nước các hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt bị ô nhiễm 
dinh dưỡng (chủ yếu là N-NH4+), trong đó, điểm hồ sông Ray có giá trị các thông số quan 
trắc có xu hướng cao hơn các vị trí khác; (ii) Chất lượng nước các hồ dùng cho mục đích 
tưới tiêu, thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được duy trì khá ổn định, thành 
phần ô nhiễm chủ yếu trong nước hồ là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và chất dinh dưỡng, 
trong đó, hồ Bàu Sen và hồ Bút Thiền có tỷ lệ vượt giá trị giới hạn cao hơn các vị trí khác.  
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1.1.4. Diễn biến chất lượng nước dưới đất 
Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 cho thấy: 

(1). Tỷ lệ vượt GTGH của pH dao động từ 4% - 18% và có xu hướng tăng qua các 
năm. Giá trị pH tại vị trí xã Mỹ Xuân (đợt quan trắc tháng 5/2017, pH=4,1) và khu 
chôn lấp chất thải Tóc Tiên (đợt quan trắc tháng 5/2019, pH=2,9) khá thấp và 
không đạt giới hạn quy định của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

(2). Tổng Fe lớn nhất có xu hướng giảm dần qua các năm 2017 – 2020, tương ứng tỷ 
lệ vượt chuẩn năm 2017 cao nhất trong các năm (5%). Nồng độ Fe trong nước 
dưới đất khá cao tại xã Phước Tân và xã Mỹ Xuân: tại xã Mỹ Xuân đợt quan trắc 
tháng 9/2017 (18,8 mg/L) vượt 3,8 lần so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT; tại  xã 
Phước Tân đợt quan trắc tháng 9/2018 (9,6 mg/L) vượt QCVN 1,9 lần. 

(3). Hầu hết các vị trí quan trắc đều có nồng độ nitrat thấp hơn GTGH nhiều lần. Ngoại 
trừ các vị trí chôn lấp chất thải Tóc Tiên (đợt quan trắc tháng 5/2018: 17,8mg/L); 
vị trí thị trấn Ngãi Giao (đợt quan trắc tháng 5/2018: 17,2 mg/L) và vị trí xã Xuyên 
Mộc (đợt quan trắc tháng 3/2016: 23,0 mg/L và tháng 11/2019: 19,1 mg/L) có giá 
trị N-NO3- vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT từ 1,2 lần - 1,5 lần. 

(4). Kết quả thống kê năm 2016-2020 cho thấy tỷ lệ vượt chuẩn của T. Coliform khá 
cao và có xu hướng giảm từ năm 2016 - 2018 (94%-45%-38%), năm 2019 tỷ lệ 
vượt chuẩn có xu hướng gia tăng (65%). Giá trị T. Coliform khá cao và biến động 
lớn tại các vị trí quan trắc nước dưới đất giai đoạn 2016 - 2020. Hầu hết các điểm 
quan trắc đều bị nhiễm vi sinh (đặc trưng bởi thông số T. Coliform), giá trị T. 
Coliform trong các đợt quan trắc trong năm 2016 - 2020 đều vượt QCVN 09-
MT:2015/BTNMT và khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên là điểm có giá trị T-
Coliform cao nhất vào đợt quan trắc tháng 11/2018 (4.600.000 MPN/100mL). 

Nhìn chung, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 
2016 - 2020 bị nhiễm vi sinh (theo T. Coliform), sắt, nitrat và nước dưới đất có độ pH tại 
một số điểm khá thấp (độ axit cao), không đạt QCVN. Giá trị pH khá thấp tại khu vực TX 
Mỹ Xuân và khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên. Chất lượng nước dưới đất khu vực xã 
Phước Tân có hàm lượng Fe khá cao và hầu hết các năm đều có giá trị vượt GTGH. Khu 
vực xã Xuyên Mộc, thị trấn Ngãi Giao và khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên chất lượng 
nước dưới đất bị ô nhiễm dinh dưỡng (đặc trưng bởi thông số N-NO3-) trong một số năm. 
Ngoài ra, chất lượng nước dưới đất tại hầu hết các điểm quan trắc đều bị ô nhiễm vi sinh, 
đặc biệt khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên là điểm có giá trị T. Coliform cao nhất và 
vượt quy chuẩn cho phép 1.533.333 lần vào đợt tháng 11/2018. 

1.1.5. Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ 
Chất lượng nước vùng biển ven bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự thay đổi trong giai đoạn 
2016 - 2020. Tỷ lệ vượt GTGH theo QCVN của các thông số TSS, N-NH4+, F- tại vùng 
bãi tắm, thể thao dưới nước có sự gia tăng đáng kể từ 25,0% lên 49,6%. Trong khi tỷ lệ 
vượt GTGH của thông số N-NH4+ tại các nơi khác (cảng cá, cảng tàu…) lại giảm từ 
42,3% xuống 22,6%. 

Tại vùng biển ven bờ, chất thải do các nguồn thải từ lục địa ra biển đóng góp phần lớn 
làm ô nhiễm môi trường nước biển. Chất thải vận chuyển từ các hệ thống sông Thị Vải, 
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sông Dinh, sông Ray… đổ ra biển đã đóng góp các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng trong 
nước biển. Không những thế, khu vực ven biển hiện có rất nhiều KCN như Đông Xuyên, 
Phú Mỹ, Mỹ Xuân,… Các nguồn thải công nghiệp ở đây cũng rất lớn, đặc biệt là KCN 
Đông Xuyên nằm ven vịnh Gành Rái, KCN Phú Mỹ, KCN Mỹ Xuân nằm gần cửa sông 
Thị Vải có những tác động nhất định đến môi trường nước biển ven bờ. Ngoài ra, hoạt 
động nuôi trồng thủy sản, các nhà bè trên biển và cư dân làng chài tại vùng biển này cũng 
thải ra lượng lớn thức ăn thừa, nước thải, rác thải… 

Nhìn chung, chất lượng nước biển ven bờ vùng bãi tắm, thể thao dưới nước giai đoạn 
2016-2020 bị ô nhiễm dinh dưỡng (N-NH4+), florua và có hàm lượng TSS khá cao cục 
bộ tại một số điểm quan trắc, cụ thể: (i) Hàm lượng TSS cao tại các khu vực Bãi tắm Long 
Hải, khu du lịch Long Hải, bờ biển Phước Hải, khu vực thị trấn Phước Hải và khu du lịch 
Hồ Cốc; (ii) Ô nhiễm dinh dưỡng (N-NH4+) tại hầu hết các điểm quan trắc, giá trị N-NH4+ 
có xu hướng tăng trong các năm gần đây (2019-2020), ngoại trừ khu vực Hòn Trọc và 
bãi Đầm Triều; (iii) Florua trong nước cũng xuất hiện tại tất cả các điểm quan trắc và nồng 
độ florua có xu hướng tăng trong năm 2020. 

Đối với chất lượng nước biển ven bờ các nơi khác chủ yếu bị ô nhiễm dinh dưỡng (N-
NH4+) tại hầu hết các điểm quan trắc, đặc biệt khu vực cảng cá Bến Đá có giá trị N-NH4+ 
cao nhất năm 2017-2018 khá cao và vượt giá trị giới hạn 68,4 lần nhưng chất lượng nước 
có xu hướng được cải thiện trong các năm gần đây (2019-2020). 

1.1.6. Diễn biến ô nhiễm trầm tích  
Nhìn chung, trầm tích nước mặn, nước lợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu từ năm 
2017 - 2020 có hàm lượng Cr (tại cầu sông Dinh), Zn (tại cầu sông Dinh, cảng cá Cát 
Lở), Cd (tại cửa sông Cửa Lấp), Cu cao (tại hạ lưu sông Thị Vải, cảng Cái Mép, cảng cá 
Cát Lở, cảng Bến Đầm), Hg (tại cầu Cỏ May, bờ biển Bến Lội, khu vực cửa sông Ray), 
THC (gần điểm xả nước thải của Công ty Vedan; khu vực tiếp nhận nước làm mát nhà 
máy điện Phú Mỹ, hạ lưu sông Thị Vải - cảng Cái Mép, cảng cá Cát Lở (cầu cảng 70m), 
cảng cá Tân Phước, nhánh sông Cửa Lấp – xã An Ngãi, khu vực cửa sông Cửa Lấp) khá 
cao và vượt GTGH của QCVN 43:2012/BTNMT từ 1,1 – 11,0 lần (theo kim loại nặng và 
theo vị trí). 

 Trầm tích nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2017 - 2020 có hàm 
lượng Cr và Cd (tại hồ sông Ray và hồ Đá Đen) và THC (tại hồ sông Ray, hồ Bút Thiền) 
khá cao và vượt quy chuẩn từ 4,4 - 9,7 lần (theo kim loại nặng và theo vị trí). 

1.2. Thực trạng môi trường không khí 
Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện quan trắc chất lượng không 
khí, tiếng ồn tại 36 vị trí (năm 2016) và 68 vị trí (giai đoạn 2017-2020). Kết quả quan trắc 
môi trường năm 2016-2020 cho thấy chất lượng môi trường không khí tại phần lớn các 
điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh còn tốt, giá trị các thông số quan trắc hầu hết nằm dưới 
giá trị giới hạn của  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
(QCVN 05:2013/BTNMT) nhiều lần. Khu vực đô thị và giao thông chỉ có một số vị trí bị ô 
nhiễm tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn vào một số thời điểm trong năm. Riêng khu vực 
bãi rác và làng cá bị ô nhiễm khí H2S, khí NH3.  

1.3. Thực trạng môi trường đất 
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Nhìn chung, chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn tốt, 
hầu hết các giá trị kim loại nặng đều nằm trong GTGH của QCVN 03 MT:2015/BTNMT, 
ngoại trừ một số khu vực bị nhiễm Cd, Zn, Pb, Cr, Cu. Cụ thể:  

(i). Đất công nghiệp tại Mỏ đá Long Hương bị nhiễm Cd; tại KCN Đông Xuyên, 
KCN Cái Mép, KCN Phú Mỹ 1 bị nhiễm Zn; 

(ii). Đất dân sinh tại KDC TT Phú Mỹ bị nhiễm Cd, Cu, Zn và Cr; KDC TP. Bà 
Rịa bị nhiễm Cd; tại KDC TT Ngãi Giao bị nhiễm Cd, Pb, Zn và Cr;  

(iii). Đất nông nghiệp tại Vùng chuyên canh rau xanh xã Tân Phước bị nhiễm 
Cd; Đất nông nghiệp xã Long Mỹ bị nhiễm Cd; Đất nông nghiệp xã Suối Rao 
bị nhiễm Cd, Zn, Cr; Đất nông nghiệp xã An Ngãi bị nhiễm Cd, Cr và Đất 
nông nghiệp xã Xuyên Mộc bị nhiễm Cd, Cr; 

(iv). Đất lâm nghiệp tại xã Tân Lâm bị nhiễm Cd.  

2. Thực trạng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học36  
2.1. Các hệ sinh thái chính 
(1). Hệ sinh thái rừng trên cạn: Bà Rịa - Vũng Tàu có hệ sinh thái rừng trên cạn đa 

dạng về nhiều kiểu sinh cảnh nhất, với các đặc trưng về kiểu rừng kín thường xanh 
mưa nhiệt đới ẩm ưu thế cây họ Dầu, kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới thứ 
sinh, kiểu rừng rụng lá theo mùa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu và các kiểu rừng thưa cây lá rộng hơi khô vùng thấp, kiểu rừng hỗn giao cây 
gỗ - tre nứa, kiểu sinh cảnh trảng cỏ cây gỗ rãi rác ở các khu vực núi Dinh - Thị 
Vải, núi Lớn - núi Nhỏ và núi Minh Đạm. Tại đây, có sự hiện diện của các loài cây 
quý hiếm, đặc hữu mang tính đặc trưng của khu vực và của tỉnh. 

(2). Hệ sinh thái thủy vực nước ngọt: bao gồm hệ thống các sông và hồ trên địa bàn 
tỉnh. Các khu vực này bị tác động nhiều từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã 
hội, chăn nuôi, trồng trọt,… của con người. Do vậy, các kiểu sinh cảnh chủ yếu 
của hệ sinh thái này là kiểu trảng cỏ cây bụi, các khu vực đất ngập nước, rừng 
trồng, rừng ngập mặn, sinh cảnh vườn nhà, vườn rừng, đồng ruộng,…  

(3). Hệ sinh thái nông nghiệp: là các khu rừng có hầu hết diện tích bị khai thác để canh 
tác nông nghiệp, làm nương rẫy hoặc các hành lang sông, suối bị xâm phạm trong 
quá trình mở rộng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đô thị hóa. Các sinh 
cảnh của hệ sinh thái này có tính liên tục rất thấp và phần lớn bị phân mảnh, đặc 
trưng bởi trảng cỏ, cây bụi cùng một số cây rừng còn sót lại trong quá trình khai 
phá rừng nên có sự pha trộn giữa các loài cây bụi, thân thảo là một số cây gỗ nhỏ 
và gỗ lớn.  

(4). Hệ sinh thái đô thị: đặc trưng bởi các hành lang giao thông, công viên văn hóa, 
hành lang kênh rạch đô thị, sinh cảnh vườn nhà, vườn rừng, hệ thực vật phục hồi 

                                            
36 Các báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường: (i) Báo cáo tổng hợp đề án điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng và 
xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2017; (ii) Kế hoạch hành động 
về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, năm 2019; (iii) Báo 
cáo tại công văn số 1521/UBND-VP ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh. 
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sau san ủi mặt bằng.  

(5). Hệ sinh thái rừng ngập mặn, cửa sông - ven biển: là khu vực bao gồm các vùng 
đất ngập nước (lợ - mặn), rừng ngập mặn cùng hệ thống các vùng cửa sông, cồn 
cát, rừng trồng ven biển, quần hợp phi lao… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 5.113 
ha rừng ngập mặn, trong đó tập trung nhiều nhất ở TX. Phú Mỹ 2.640 ha và TP. 
Vũng Tàu 1.890 ha. Phần diện tích rừng ngập mặn còn lại ở rải rác các huyện Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Rừng ngập mặn trong khu vực vườn quốc gia Côn 
Đảo, có diện tích khoảng trên 30 ha. Thực vật ở rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh 
có khoảng 46 loài cây được định danh, trong đó có 35 loài thực vật thân gỗ, 5 loài 
thân bụi, 6 loài thân leo. Nhiều nhất là các cây họ Đước 9 loài, họ Bàng 3 loài, họ 
Đậu 3 loài với mật độ bình quân 2.099 cây/ha. Trong đó, có 3 loài có tên trong 
sách Đỏ Việt Nam là Đước đôi, Cóc đỏ, Quao nước. Ngoài ra, còn có một số loài 
cây hiếm như Bàng phi, Mướp xác hương, Gõ biến, Cóc trắng, Bần trắng, Đước 
lai. Diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh đã bị suy giảm hơn 50% so với năm 
2003 do mở rộng các khu công nghiệp, cảng, cơ sở chế biến hải sản ven sông.  

(6). Hệ sinh thái trên quần đảo Côn Sơn: Tại vườn quốc gia Côn Đảo có hai kiểu rừng 
chính: kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và kiểu rừng kín nửa rụng lá 
mưa ẩm nhiệt đới. Với 4 hệ sinh thái là: hệ sinh thái rừng trên vùng đồi núi thấp; 
hệ sinh thái rừng trên đồi cát và bãi cát hạn ven biển; hệ sinh thái rừng ngập nước 
phèn và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, vườn quốc gia Côn Đảo còn có 
1.040 ha cỏ biển nằm trong hợp phần bảo tồn biển. 

2.2. Các khu hệ sinh vật  
2.2.1. Hệ sinh vật trên cạn 
Căn cứ vào kết quả tổng hợp các tài liệu và các danh mục thực vật bậc cao trên cạn và 
dưới nước của Viện Sinh thái học miền Nam (2017) và Ban Quản lý vườn quốc gia Côn 
Đảo (2018); cùng với kết quả khảo sát bổ sung khu vực rừng ngập mặn, cửa sông - ven 
biển và vườn quốc gia Côn Đảo trong năm 2018 cho thấy khu hệ thực vật trên địa bàn 
tỉnh có khoảng 2.278 loài thực vật trong 198 họ thuộc 6 ngành thực vật. 

Hình 59. Mật độ loài thực vật trên đơn vị 
diện tích 1 km2 tại vùng nội địa 

Hình 60. Mật độ loài động vật trên đơn 
vị diện tích 1 km2 tại vùng nội địa 
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Hình 61. Đa dạng sinh học tại Côn Đảo  

 

 

Theo kết quả điều tra khảo sát bổ sung trong năm 2018 của Kế hoạch hành động đa dạng 
sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 203037 đã ghi 
nhận được 687 loài động vật trên cạn, gồm 97 loài thú, 266 loài chim, 113 loài bò sát, 34 
loài lưỡng cư và 178 loài côn trùng.  

2.2.2. Hệ sinh vật biển  
Theo báo cáo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2020 và định hướng đến năm 203038, ở thuỷ vực biển có tới 501 loài cá thuộc 107 họ, 23 
bộ, 2 lớp đã được xác định. Trong số 501 loài cá, đa dạng nhất là bộ cá Vược 
(Perciformes) với 334 loài, thuộc 51 họ chiếm 66,7% tổng số loài ghi nhận; tiếp đến là bộ 
cá Trích (Clupeiformes) có 25 loài (5,0%), bộ cá Chép (Cypriniformes) và bộ cá Nheo 
(Siluriformes) cùng có 22 loài (4,4%); các bộ còn lại có số loài không nhiều, từ 1 đến 14 
loài (chiếm từ 0,2-2,8%). Những loài có sản lượng trên 1% tổng sản lượng theo thống kê 
nhiều năm có tới 11 họ. Đã xác định 35 loài tôm, số loài tôm có giá trị kinh tế và xuất khẩu 
chiếm đến 50%, tập trung ở khu vực thềm các đảo và ven bờ. 23 loài mực, hàng ngàn 
loài rong, tảo, 354 loài san hô thuộc 20 họ, 4 bộ đã được xác định trong vùng biển Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

Trong khu hệ biển Bà Rịa - Vũng Tàu có 44 loài là nguồn gen rất quý hiếm của biển Việt 
Nam, bao gồm 2 loài rong, 2 loài thực vật ngập mặn, 3 loài san hô, 12 loài thân mềm, 1 
loài giáp xác, 4 loài da gai, 7 loài cá, 7 loài bò sát, 5 loài chim và 1 loài thú đã được đưa 
vào Sách Đỏ Việt Nam. 

2.2.3. Các loài sinh vật có tầm quan trọng bảo tồn 
(1). Thực vật: có 102 loài được đánh giá từ bậc VU đến CR trong Sách đỏ Việt Nam 

(2007) và Red List of IUCN (2018) tương ứng là 63 loài và 43 loài. Số loài có tên 
trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP là 21 loài gồm 1 loài phụ lục IA và 20 loài Phụ lục 
IIA.   

                                            
37 Báo cáo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
38 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, 2020. 
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(2). Động vật: có 112 loài được đánh giá từ bậc NT đến CR trong Sách đỏ Việt Nam 
(2007) và Red List of IUCN (2018) tương ứng là 81 loài và 61 loài. Số loài có tên 
trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP là 39 loài gồm 11 loài phụ lục IB và 28 loài Phụ 
lục IIB. Số loài cá trong danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt 
chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển39 là 15 loài; số loài ưu 
tiên bảo tồn40 trong khu bảo tồn vùng nước nội địa là 6 loài. Với san hô: 66 loài 
được đánh giá từ bậc VU đến EN trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và Red List of 
IUCN (2018) tương ứng là 10 loài và 57 loài. Trong đó, 02 loài ở bậc EN là San hô 
cành đỉnh nhọn - Seriatopora hystrix và San hô cành đầu thụy - Stylophora 
pistillata; các loài còn lại ở bậc VU.  

(3). Phân bố các loài sinh vật quý hiếm: Theo đề án Điều tra khảo sát, đánh giá hiện 
trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng nội địa tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu41 phân bố các loài thực, động vật quý hiếm được thể hiện hình dưới 
đây. 

 
Hình 62. Phân bố các loài thực vật quý 
hiếm 

 
Hình 63. Phân bố các loài động vật quý 
hiếm 

  

 
 
 
 
 

 

                                            
39 Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh 
mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. 
40 Quyết định số 1479/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội 
địa đến năm 2020. 
41 Báo cáo tổng hợp đề án Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng 
nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện Sinh thái học miền Nam, 
năm 2017. 
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Hình 64. Phân bố sinh vật quý hiếm 
vườn Quốc gia Côn Đảo 

 

 

2.2.4. Các loài ngoại lai cần quan tâm, kiểm soát 
Căn cứ vào Danh mục các loài ngoại lai xâm hại ở Việt Nam trong Thông tư 35/2018/TT-
BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định tiêu chí xác định và 
ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại cho thấy: trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trước mắt ghi nhận được 6 loài thực vật ngoại lai xâm hại và 2 loài thực vật ngoại lai nguy 
cơ xâm hại. 

Căn cứ theo kết quả điều tra, tài liệu và đối chiếu với Danh mục các loài sinh vật ngoại 
lai xâm hại trong Thông tư 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 
môi trường thì hiện nay chỉ mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 
5 loài động vật ngoại lai xâm hại.  

2.3. Các khu bảo tồn  
2.3.1. Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu 
(1). Diện tích, ranh giới: Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (thành lập 

năm 1978) nằm trong hệ thống các khu rừng cấm quốc gia, có tổng diện tích là 
10.880,33 ha rừng42 và đất lâm nghiệp, diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 
514,15 ha. Diện tích do Ban Quản lý Khu bảo tồn quản lý thuộc địa bàn hành chính 
các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang và Phước Thuận và thị trấn Phước 
Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc.  

(2). Điều kiện tự nhiên: Khu bảo tồn có địa hình tương đối bằng phẳng, hơi thoải từ 
phía Bắc đến phía Nam, tạo thành 4 vùng địa hình: (i) Vùng bằng phẳng chiếm 
diện tích lớn nhất khoảng 9.000 ha; (ii) Vùng đồi khoảng 600 ha, bao gồm một số 
ngọn đồi có độ cao từ 50-150 m như núi Hồng Nhung (118 m) nằm ở phía Bắc 
Khu bảo tồn, cụm hồ Linh nằm ở ven biển thuộc tiểu khu 28, khu vực Mộ Ông - 
Gái Ma ở phía Tây Nam thuộc tiểu khu 25; (iii) Vùng cồn cát ven biển có diện tích 

                                            
42 Theo Báo cáo phương án quản lý rừng bền vững tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu giai đoạn 
2020-2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu; và Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê 
duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  
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khoảng 500 ha, ở phía Nam Khu bảo tồn từ ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận đến ấp 
Bình Trung, xã Bình Châu; (iv) Vùng hồ có diện tích khoảng 200 ha, gồm các hồ 
trũng ven suối thường ngập nước vào mùa mưa như: hồ Linh, hồ Tràm, hồ Cốc, 
bàu Nhám, bàu Tròn…. 

Các dạng địa hình khác nhau đã tạo cho Khu bảo tồn có cảnh quan đa dạng và 
phong phú các loài sinh vật, thích hợp cho nghiên cứu khoa học và tham quan du 
lịch. Trong Khu bảo tồn có suối Cát, suối Nhỏ, suối Bang,… với tổng chiều dài 
khoảng 43 km. Đất đai ở Khu bảo tồn được hình thành trên 3 loại đá mẹ chính là: 
đá Mácma chứa Granit - Diosit hạt lớn và đá Granit - Diosit (trung tính); đá Bazan 
trẻ, sản phẩm của sự hoạt động núi lửa và trầm tích và phù sa cổ. 

(3). Tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học:  

(i). Thực vật rừng: Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu BTTN Bình Châu – 
Phước Bửu (tài liệu trên): đây là vùng sinh thái đặc trưng của kiểu “Rừng 
kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới”, ở đây có 750 loài thực vật (đã định danh 
được 732 loài) với khu hệ thực vật Malaysia – Inđônêxia và Myanma thuộc 
500 chi, 123 Trong đó có các loài họ Đậu (Fabaceae) nhiều nhất với 68 loài. 
Đây là họ có nhiều loài quy hiếm như: Xoay, Tô mộc, Gõ đỏ, Gõ mật, Cẩm 
lai Bà Rịa, Giáng hương. Các loài cây họ Lác (Cyperaceae) có 46 loài. Họ 
Cà phê (Rubiaceae) có 39 loài. Họ thân Thảo (Poaceae) có 39 loài. Họ Thầu 
dầu (Euphobiaceae) có 35 loài. Đặc biệt trong hệ thực vật các loài cây họ 
Dầu (Dipterocarpaceae) là họ thực vật tiêu biểu đặc trưng cho vùng Đông 
Nam bộ. Theo nghiên cứu Việt Nam có 45 loài thì tại Khu bảo tồn có 13 loài, 
chiếm 28,88%, hầu hết các loài cây họ Dầu tại Khu bảo tồn có kích thước 
lớn và đặc biệt đều có giá trị về bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, 
kinh tế... Trong số này có loài Dầu cát (Dipterocarpus insularis) được xem 
là loài đặc hữu của Khu bảo tồn. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra và tổng 
hợp của Viện Sinh thái học miền Nam (2017)  trong Khu Bảo tồn đã ghi 
nhận được 966 loài thuộc 540 chi của 144 họ thực vật bậc cao có mạch, có 
34 loài thực vật bị đe dọa ở mức độ quốc gia (Sách đỏ Việt Nam 2007), 
toàn cầu (IUCN 2017) và nghị định 32 (NĐ-CP).  

(ii). Động vật rừng: Số liệu không thống nhất giữa các nguồn. Vào năm 2000, 
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã thực hiện khảo sát và lập danh lục 
các loài động vật có thể có tại Khu bảo tồn trong đó ghi nhận tổng cộng 205 
loài động vật có xương sống bao gồm 12 loài ếch nhái, 38 loài bò sát (kể 
cả các loài rùa biển), 106 loài chim và 49 loài thú. Tuy nhiên, thực tế một số 
loài không còn phát hiện như Mèo ri (Felis chaus) hay Cu li lớn (Nyctcebus 
coucang (bengalensis). Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga (2011) ghi nhận 23 
loài lưỡng cư và 34 loài bò sát, đồng thời tổng hợp 1 danh lục gồm 23 loài 
lưỡng cư và 54 loài bò sát. Kết quả khảo sát của Viện Sinh thái học miền 
Nam (2017) đã ghi nhận được 17 loài thú trong đó có 3 loài thú quý hiếm 
gồm có dơi chó tai ngắn (Cynopterus brachyotis), cu li nhỏ (Nycticebus 
pygmaeus) và cheo cheo (Tragulus kanchil); 205 loài chim thuộc 56 họ, 
trong đó có 5 loài chim quan trọng cho bảo tồn, bao gồm: Gà lôi hông tía 
(Lophura diardi), Cổ rắn (Anhinga melanogaster), Rẽ mỏ to (Esacus 
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recurvirostris), Le khoang cổ (Nettapus coromandelianus) và Bồ câu nâu 
(Columba  punicea). Tổng số loài lưỡng cư và bò sát là 95 loài, trong đó có 
24 loài lưỡng cư và 71 loài bò sát; số loài cá là  14 loài, thuộc 7 họ. 

(iii). Giá trị môi trường: đây là khu rừng sát biển có lợi ích to lớn trong việc chắn 
gió, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ tài nguyên nước 
ngọt, ngăn ngừa xói mòn đất, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo 
cuộc sống và phát triển kinh tế của hàng chục ngàn dân các xã ven biển.  

(iv). Hệ thủy sinh vật: Tại Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu đã ghi nhận 204 
loài thực vật phiêu sinh, 97 loài động vật phiêu sinh và 37 loài động vật đáy 
(chi tiết được nêu trong “Báo cáo tổng hợp Đề án điều tra khảo sát, đánh 
giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sinh học vùng nội địa 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. So với đợt quan trắc tháng 12 năm 2015, số lượng 
loài thủy sinh vật đợt khảo sát 2017 tăng 59 loài; tập trung chủ yếu vào 
nhóm thực vật phiêu sinh (tăng 51 loài), tiếp đến là động vật phiêu sinh, 
tăng 5 loài và động vật đáy tăng 3 loài . 

2.3.2. Khu bảo tồn vườn quốc gia Côn Đảo  
(1). Diện tích, ranh giới: Vườn Quốc gia Côn Đảo nằm trên địa bàn huyện Côn Đảo 

được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1993 của 
Thủ tướng Chính phủ, có tọa độ địa lý: từ 8o36’ đến 8o48’ vĩ độ Bắc và từ 106o31’ 
đến 106o46’ kinh độ Đông, cách cửa sông Hậu (tỉnh Sóc Trăng) 83 km, cách TP 
Vũng Tàu 185 km và TP Hồ Chí Minh 250 km. Tổng diện tích tự nhiên  là 19.883,15 
ha, gồm: (i) Hợp phần bảo tồn rừng có diện tích 5.883,15 ha (được chia thành 3 
phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, 
phân khu dịch vụ - hành chính); (ii) Hợp phần diện tích bảo tồn biển là 14.000 ha. 
Ngoài ra, diện tích vùng đệm của khu bảo tồn biển là 20.500 ha.  

(2). Điều kiện tự nhiên: gồm 16 đảo nhỏ, đảo lớn nhất là Côn Sơn. Địa hình đảo Côn 
Sơn là vùng đồi núi, ưu thế bởi các dãy đá granit chạy từ phía Tây Nam đến Đông 
Bắc, che chở cho các vùng vịnh của đảo cả về hai phía khỏi những luồng gió 
mạnh. Những điểm cao nhất trên đảo là đỉnh Núi Thánh Giá và Núi Chúa, có độ 
cao 577 m và 515 m. Điểm cao nhất trên các đảo nhỏ là 350 m. Trên đảo lớn có 
các hồ An Hải, Quang Trung là nguồn cấp nước sinh hoạt duy nhất cho toàn bộ 
cư dân địa phương và khách du lịch. 

(3). Tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học: vườn quốc gia Côn Đảo là một trong những 
khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Khu Ramsar), là thành viên mạng lưới các 
Khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương - Đông Nam Á (IOSEA) được Trung tâm sách 
kỷ lục Việt Nam công nhận là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất 
Việt Nam. Hiện nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đang trình hồ sơ đề cử vườn quốc gia Côn Đảo là Vườn di sản ASEAN (AHP). 
Trong đó, tài nguyên rừng, biển, đất đai đa dạng sinh học tại vườn Quốc gia Côn 
Đảo như sau: 

(i). Hợp phần rừng: diện tích bảo tồn rừng là 5.888,36 ha, trong đó: đất có rừng, 
chiếm 92,8% tổng diện tích của vườn; đất chưa có rừng, chiếm 7,1% tổng 
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diện tích vườn; và các loại đất khác chiếm 0,1% tổng diện tích vườn. 

• Thảm thực rừng mang tính đặc trưng tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới, hải đảo biểu hiện qua các sinh cảnh rừng lá rộng thường xanh, 
rừng lá rộng nửa rụng lá, rừng tre và rừng ngập mặn ven biển. Hiện nay, 
đã ghi nhận 1.077 loài thực vật thuộc 640 chi của 160 họ thực vật bậc 
cao có mạch, trong 6 ngành thực vật. Đặc biệt có 44 loài thực vật lần 
đầu tiên được tìm thấy tại Côn Đảo, trong đó 11 loài được lấy tên “Con 
Son” đặt tên cho loài như Dầu Côn Sơn (Dipterocarpus condorensis), 
Gội Côn Sơn (Amoora poulocondorenris), Xú hương Côn Sơn 
(Lasianthus condorensis)… 

• Khu hệ động vật có xương sống trên cạn đã thống kê được 155 loài 
thuộc 64 họ, 25 bộ, trong đó gồm 25 loài thú, 85 loài chim, 32 loài bò sát 
và 13 loài ếch nhái. Nhóm động vật đặc hữu có 6 loài: Khỉ đuôi dài 
Côn Đảo (Macaca fascicularis condorensis), Sóc mun (Callosciunis 
finlaysonii), Sóc đen Côn Đảo (Ratufa bicolor condorensis), Thằn lằn 
giun (Dibamus kondaoensis), Thằn lằn ngươi tròn (Cnemaspis 
boulengeri) và Rắn khiếm Côn đảo (Oligodon condaoensis). 

• Nhóm động vật quý hiếm có 29 loài, bao gồm: 9 loài thú, 11 loài chim, 9 
loài bò sát và lưỡng cư. 

• Trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên vườn quốc gia 
Côn Đảo tiếp tục được quản lý, bảo tồn và phát triển, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ khoán bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, phòng cháy chữa cháy 
rừng. 

(ii). Hợp phần biển: vùng biển Côn Đảo có đa dạng cao về phương diện hệ sinh 
thái với sự tồn tại của nhiều sinh cảnh như rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng 
ngập mặn, bãi triều cát, rạn đá vùng triều và dưới triều, đáy mềm dưới triều. 
Sự đa dạng và sự liên kết giữa chúng mang lại giá trị cao về dịch vụ hệ sinh 
thái: phục vụ du lịch, bảo vệ bờ, hấp thụ CO2, bãi đẻ và ương thủy sinh vật. 

• Rạn san hô có diện tích khoảng 1.800 ha thuộc hai dạng cấu trúc rạn 
riềm điển hình và không điển hình. Đến nay, đã ghi nhận được 354 loài 
thuộc 20 họ, 4 bộ là san hô cứng (Scleractinia), san hô mềm 
(Alcyonacea), san hô lam (Helioporacea) và san hô tổ ong (Zoantharia). 
Các giống san hô phổ biến ở Côn Đảo gồm có Acropora, Porites, 
Pachyseris, Montipora và Pavona. Rạn san hô có độ phủ trung bình là 
42,6%. Mật độ cá rạn san hô ở những điểm nghiên cứu đạt trung bình 
400 con/m2. Đây là tài nguyên có giá trị rất cao so với các vùng biển ven 
bờ khác ở Việt Nam. 

• Thảm cỏ biển phân bố tập trung ở vịnh Côn Sơn, bãi Đất Dốc và rải rác 
ở hòn Bảy Cạnh, hòn Bà, vịnh Bến Đầm với tổng diện tích khoảng 1.000 
ha. Có 10 loài cỏ biển đã được ghi nhận đến nay đang trong tình trạng 
tốt, Côn Đảo đang bảo tồn một trong những hệ sinh thái cỏ biển nguyên 
trạng nhất ở Việt Nam. Các bãi cỏ biển phổ biến là Halophila ovalis, 
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Halodule uninervis và Thalassia hemprichii.  Những bãi cỏ biển này là 
nơi tìm thức ăn quan trọng của loài Bò biển (Dugong dugon) đang bị đe 
dọa toàn cầu và rùa xanh (Chelonia mydas). Những bãi cỏ biển còn tạo 
ra nơi nuôi dưỡng và chăm sóc cho nhiều loài cá và các loài động vật 
giáp xác. 

• Vùng biển Côn Đảo đã được ghi nhận 1.725 loài sinh vật biển với 46 
loài thực vật ngập mặn, 133 loài rong biển, 11 loài cỏ biển, 226 loài thực 
vật phù du, 143 loài động vật phù du, 360 loài san hô, 130 loài giun nhiều 
tơ, 116 loài giáp xác, 187 thân mềm, 115 loài da gai, 205 loài cá rạn san 
hô, 9 loài bò sát biển, 37 loài chim biển và 7 loài thú biển. 

• Hệ sinh thái biển Côn Đảo là nơi cư trú của 7 loài rất nguy cấp, 67 loài 
nguy cấp và sẽ nguy cấp (theo Sách Đỏ Việt Nam, 2007) và trên 300 
loài san hô cứng thuộc danh mục CITES. Các loài rất nguy cấp (CR) là 
Ốc Đụn cái (Tectus niloticus), Ốc Tù và (Charonia tritonis), Ốc Sứ mắt 
trĩ (Cypraea argus), Ốc Anh vũ (Nautilus pompilius), Cá Bống 
bớp (Bostrichthys sinensis), Rùa xanh (Chelonia mydas), Đồi 
Mồi (Eretmochelys imbricata), Bò biển (Dugong dugon). 

Trong những năm qua tài nguyên đa dạng sinh học rừng và biển tại Côn Đảo được bảo 
tồn, bảo vệ không bị suy giảm về số lượng và chất lượng; các hệ sinh thái tự nhiên của 
rừng và của biển được phục hồi, phát triển; thảm thực vật rừng phát huy chức năng 
phòng hộ góp phần điều tiết, duy trì nguồn nước ngọt cho các hồ nước, nước ngầm để 
cung cấp cho các nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế của đảo. 

2.4. Diễn biến đa dạng sinh học 
2.4.1. Biến động về diện tích và chất lượng 
Từ những năm trước đến năm 2000, diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng còn lại của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã suy giảm rõ rệt, chiếm chưa đến 18% diện tích tự nhiên của 
tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên chỉ còn khoảng 8%, do nhu cầu phát triển công 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản, diện tích rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn tự nhiên tiếp tục 
suy giảm, mặc dù rừng đước trồng có tăng lên. Trong giai đoạn 2016-2020, diện tích rừng 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn suy giảm, nhưng không nhiều, chủ yếu giảm diện tích rừng 
ngập mặn, do quy hoạch phát triển các KCN, cảng sông, biển.  

2.4.2. Biến động về thành phần loài đa dạng sinh học 
a). Biến động về diện tích và chất lượng 

Từ năm 2000, diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng còn lại của tỉnh BR - VT đã suy giảm 
rõ rệt, chiếm chưa đến 18% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên 
chỉ còn khoảng 8%. Do nhu cầu phát triển công nghiệp và nuôi trồng thủy sản, diện tích 
rừng, đặc biệt là rừng ngập mặn tự nhiên tiếp tục suy giảm, mặc dù rừng đước trồng có 
tăng lên. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, diện tích rừng trong tỉnh dường như không biến động nhiều 
tuy nhiên có xu hướng suy giảm, nhất là rừng ngập mặn do quy hoạch phát triển các 
KCN, cảng sông, biển.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cuora_mouhotii
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93i_m%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93i_m%E1%BB%93i
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b). Biến động về thành phần loài ĐDSH 

Căn cứ vào kết quả tổng hợp các tài liệu và các danh mục thực vật bậc cao trên cạn và 
dưới nước của Viện Sinh thái học miền Nam (2017) trong năm 2018 cho thấy: khu hệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh có trên 2.278 loài thực vật trong 198 họ thuộc 6 ngành thực vật. 

Theo kết quả điều tra khảo sát bổ sung trong năm 2018 của Kế hoạch hành động đa dạng 
sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 203043 đã ghi 
nhận được 687 loài động vật trên cạn, gồm 97 loài thú, 266 loài chim, 113 loài bò sát, 34 
loài lưỡng cư và 178 loài côn trùng. Ở thuỷ vực biển có tới 501 loài cá. Khu hệ cá nước 
ngọt có 206 loài, chủ yếu phân bố theo các sông chính trong tỉnh. Số loài phiêu sinh và 
sinh vật đáy bao gồm 68 loài phiêu sinh thực vật, 72 loài phiêu sinh động vật và 105 loài 
sinh vật đáy.  

Đề án Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 bổ sung 613 loài thực vật, 99 loài động vật trên cạn, 434 loài 
thực vật phiêu sinh, 129 loài động vật nổi, 69 loài động vật đáy và 52 loài cá.  

Ở chiều ngược lại, có 8 loài được ghi nhận năm 1993 không được ghi nhận lại (quan sát 
hoặc thu mẫu) vào năm 2000. Có 78 loài ghi nhận vào năm 1993 và năm 2000 nhưng lại 
không ghi nhận trong khảo sát 2015, trong đó có đến 25 loài thú, chủ yếu là các loài thú 
lớn và 33 loài chim, kể cả các loài quý hiếm và 17 loài bò sát. Điều này cho thấy, trong 
hơn 20 năm qua, các tác động của con người đã làm suy giảm diện tích và chất lượng 
sinh cảnh. Các loài động vật quý hiếm từng có mặt trong Khu BTTN Bình Châu – Phước 
Bửu gồm như voi, báo hoa mai, gấu chó, mèo ri, khỉ mặt đỏ, voọc xám bạc, sóc bay, trút, 
rái cá, cu li lớn, vượn đen má hung, hươu vàng, sóc đỏ, sóc bụng xám, sóc chuột lớn, 
thỏ rừng, công, gà tiền mặt đỏ, hồng hoàng nay thực sự đã không còn phát hiện trong 
khu bảo tồn44.   

3. Thực trạng phát sinh, quản lý và xử lý chất thải 
3.1. Phát sinh chất thải rắn (CTR) 
3.1.1. Chất thải rắn đô thị 
Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng 
tăng nhanh, trong khi việc thu gom và xử lý lại đang quá tải là yếu tố tiềm ẩn gây ô nhiễm 
môi trường. Theo báo cáo môi trường mới nhất được UBND tỉnh phê duyệt, chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng gần 1000 tấn/ngày, trong đó mới chỉ thu gom 
được khoảng 850 tấn/ngày. Khối lượng chôn lấp tại các khu chôn lấp tạm đã đóng cửa 
cần được xử lý ước tính khoảng 450.000 tấn để cải tạo, phục hồi môi trường. 

Chất thải rắn đô thị phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay chủ yếu là 
CTR sinh hoạt và tập trung tại các khu vực đô thị hóa cao và các địa bàn đông dân cư. 
Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu tại 
các khu vực đô thị bao gồm chất thải rắn đường phố, khu vực chợ, các điểm du lịch, dịch 

                                            
43 Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBR - VT 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
44 Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Báo cáo phương 
án quản lý rừng bền vững tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu giai đoạn 2020 – 2030, 2020. 
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vụ và các khu vực công cộng khác. Một phần ít hơn phát sinh tại khu vực nông thôn.  

3.1.2. Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn 
Chất thải rắn nông thôn chủ yếu bao gồm các phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm, rạ, 
tro, trấu, vỏ củ quả...) và chất thải từ quá trình chăn nuôi. Tuy nhiên, khối lượng chất thải 
rắn nông nghiệp chưa được thống kê cụ thể và kiểm soát chặt chẽ, để chuẩn bị cho mô 
hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cần có thêm nhiều các dự án quản lý chất thải rắn 
nông nghiệp. Huyện Châu Đức và Xuyên Mộc là hai địa phương phát sinh chất thải nông 
thôn nhiều nhất trên toàn tỉnh, chiếm khoảng 62% tổng lượng phát sinh. 

Chất thải rắn nông nghiệp phát sinh cùng với sự phát triển về kinh tế, nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng cao tác động mạnh mẽ đến nghành nông nghiệp, do đó quy mô sản xuất được 
mở rộng không ngừng. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp các chất thải nguy hại từ 
thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn gia súc chưa được thông qua bất cứ một quá trình xử 
lý nước thải nào thải ra môi trường gây ô nhiễm. Khối lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
thu gom và tiêu hủy trung bình khoảng từ 950 kg đến hơn 1.000 kg. 

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp, môi trường nước ngày càng bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi các sản phẩm hóa học. Cụ thể: 

(1). Trồng trọt: ô nhiễm nước do sản xuất nông nghiệp do việc mở rộng và thâm canh 
cây trồng. 

(2). Chăn nuôi: ước tính 80 triệu tấn chất thải gia súc phát sinh mỗi năm là các chất 
dinh dưỡng, chất gây bệnh làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Khoảng 70 - 
90% lượng nitơ, khoáng chất (phốt pho, kali, magie và các loại khác), các kim loại 
nặng chứa trong thức ăn thải ra môi trường. Theo một số tài liệu, rủi ro về thuốc 
trừ sâu đã ảnh hưởng xấu đến thủy sản trên sông, nước dưới đất tiếp cận qua 
giếng có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn nước sạch an toàn. 

(3). Thủy sản: Hầu hết các hoạt động nuôi là các loại thâm canh và bán thâm canh, 
vấn đề ô nhiễm chúng gây ra là do sử dụng quá nhiều và không đúng đầu vào bao 
gồm thức ăn, hóa chất xử lý nước, thuốc kháng sinh. 

3.1.3. Chất thải rắn y tế 
Theo kết quả thống kê tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, 
thành phố thì khối lượng chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý tiêu 
hủy khoảng 400 - 430 tấn/năm (trung bình khoảng 1.102 kg/ngày), chất thải y tế phát sinh 
chủ yếu từ các bệnh viện (Bệnh viện Bà Rịa 452 kg/ngày, Bệnh viện Lê Lợi 82 kg/ngày, 
Bệnh viện Tâm Thần khoảng 05 kg/ngày, các Trung tâm y tế (Long Điền 11 kg/ngày; 
Châu Đức 45 kg/ngày, Phú Mỹ 8 kg/ngày; Đất Đỏ 07 kg/ngày; Xuyên Mộc 71 kg/ngày); 
các Trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Giám 
định y khoa, Trung tâm Pháp y, các trạm y tế xã, phường, thị trấn; các cơ sở y tế tư nhân 
trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Quản lý và xử lý chất thải 
3.2.1. Chất thải rắn đô thị và nông thôn 
(1). Thu gom chất thải rắn: tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị và nông thôn tại tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu đang tăng dần trong những năm gần đây bởi các đơn vị thu gom 
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đang mở dần phạm vi hoạt động đến các khu vực nông thôn. Tỷ lệ thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt ở một số đô thị đạt khá cao như TX. Phú Mỹ đạt 90%, TP. Vũng 
Tàu khá cao, đạt 95%, khu vực ngoại thị của thành phố đạt 75%, thậm chí tại khu 
vực nông thôn của huyện Đất Đỏ lại có tỷ lệ thu gom khá cao lên đến 75%, vượt 
tỷ lệ thu gom của khu vực nội thị của huyện này. Trong khi đó, tại khu vực đô thị 
của TP. Bà Rịa mới đạt 67%, huyện Xuyên Mộc đang có tỷ lệ thu gom chất thải 
rắn toàn khu vực đạt tỷ lệ thấp chỉ 35%. Qua điều tra cho thấy năng lực thu gom 
chất thải rắn tại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu 
được thực hiện theo mô hình xã hội hóa. Chất thải rắn của đô thị hiện nay được 
chôn lấp tại bãi chôn lấp nằm trong khu quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ 
sinh của tỉnh có diện tích khoảng 137 ha tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ. 

(2). Tái chế, tái sử dụng CTR: hoạt động tái chế và tái sử dụng CTR sinh hoạt diễn ra 
tự phát. Những chất thải có khả năng tái chế như kim loại, thủy tinh, nhựa được 
người dân phân loại và thu gom rồi chuyển đến các cơ sở tái chế không chính 
thức. Còn với những chất thải như thức ăn thừa, rau, củ, quả... người dân tái chế, 
tái sử dụng ngay tại gia đình như làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.  

(3). Vận chuyển chất thải rắn đô thị và nông thôn: chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và 
bùn cặn được vận chuyển đến bãi chôn lấp để xử lý. Nhìn chung, phương tiện vận 
chuyển CTR tại TP. Vũng Tàu và khu vực các huyện đã được đầu tư nhằm đáp 
ứng khá tốt công tác vận chuyển. Tuy nhiên, do công tác phân loại tại nguồn chưa 
được thực hiện, tại một số nơi phương tiện chuyên dụng để thu gom chất thải rắn 
còn thiếu, nên việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Tại 
hầu hết các huyện, bên cạnh các phương tiện thu gom chuyên dụng còn có các 
xe tự chế nên dẫn đến không đảm bảo vệ sinh trong quá trình vận chuyển chất 
thải rắn từ hộ gia đình đến các điểm tập kết. Công tác thu gom chưa đồng đều, 
một số huyện mới chỉ phục vụ được một phần ở các khu vực đô thị và xung quanh 
các chợ ở nông thôn, các khu vực còn lại hầu như chưa tổ chức được hệ thống 
thu gom - xử lý chất thải rắn. 

3.2.2. Chất thải rắn công nghiệp 
(1). Chất thải rắn công nghiệp thông thường: chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu và các loại hình công nghiệp như cơ khí, 
sản xuất gạch men, sản xuất phân bón, sản xuất nhựa, sản xuất cao su, sản xuất 
thực phẩm, may mặc... Khối lượng CTR thông thường phát sinh trên địa bàn tỉnh 
hiện nay chủ yếu từ các nghành công nghiệp nặng, đặc biệt từ các nghành sản 
xuất thép, sản xuất vât liệu xây dựng và bùn thải từ hệ thống xư lý thải tập trung... 
khối lượng chất thải thông thường phát sinh khoảng 1.300 tấn/ngày, trong đó 
khoảng 92% lượng chất thải phát sinh được giao cho các đơn vị vận chuyển về 
tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh để xử lý. 

(2). Chất thải rắn công nghiệp nguy hại: Chất thải rắn công nghiệp nguy hại trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu và các loại hình công nghiệp như 
dầu khí, các sản phẩm sau dầu khí... thải lượng phát sinh khoảng 204 tấn/ngày, 
trong đó tỷ trọng của nghành dầu khí chiếm tỷ lệ lớn là 86,27%. Các chất thải này 
được giao cho các đơn vị vận chuyển về tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh để xử lý. 
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3.2.3. Chất thải rắn y tế 
Trên địa tỉnh hiện có 979 cơ sơ y tế, bao gồm các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng khám 
đa khoa, trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế tư nhân... trong đó có 109 cơ sở y 
tế công lập và 870 cơ sở y tế tư nhấn. Chất thải rắn y tế được xử lý chủ yếu trong tỉnh, 
với phương pháp đốt và chôn lấp, đối với chất thải y tế không nguy hại được thu gom và 
chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt của địa phương. Chất thải rắn y tế 
phát sinh tại các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện được thu gom và xử lý tại lò đốt 
của các trung tâm y tế. Tuy nhiên việc phân loại CTR y tế nhìn chung chưa đạt yêu cầu 
theo quy định của Bộ Y tế, tại hầu hết các bệnh viên, những phương tiện dùng cho phân 
loại (thùng chứa, hộp đựng, túi nilon, xe chuyên dụng…) chưa được trang bị đầy đủ đúng 
tiêu chuẩn. 

Tại các cơ sở y tế tư nhân, nhìn chung việc phân loại, thu gom và vận chuyển CTR y tế 
chưa được thực hiện đồng bộ và chưa được kiểm soát. Nhiều cơ sở tư nhân đã trộn lẫn 
chất thải rắn y tế nguy hại vào chất thải rắn không nguy hại để được vận chuyển và xử lý 
như chất thải sinh hoạt thông thường.  

Theo thống kê tại các bệnh viện và trung tâm y tế khối lượng chất thải y tế nguy hại trên 
địa bàn tỉnh thu gom, xử lý tiêu hủy khoảng 400-430 tấn/năm (trung bình khoảng 1,1 
tấn/ngày), chất thải y tế phát sinh chủ yếu từ các bệnh viện. 

Các công trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh có khoảng 12 lò đốt rác 
thải y tế. Tuy nhiên, các lò đốt lắp đặt trong khuôn viên các bệnh viện và các trung tâm y 
tế gần các khu dân cư, bên cạnh đó nhiệt độ lò đốt khi cháy thông thường chỉ từ 800-
1.000oC và chỉ có hệ thống cyclone để thu hồi bụi, khí thải khác chưa được xử lý nên 
vẫn gây ô nhiễm môi trường không khí, tạo mùi khó chịu đồng thời gây nguy hiểm cho 
dân cư sống xung quanh bệnh viện. 

VII. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 
(TRỪ DẦU KHÍ) 

1. Tiềm năng và khả năng khai thác sử dụng khoáng sản  
Tài nguyên khoáng sản45 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có 49 mỏ, điểm khoáng sản của 
12 loại khoáng sản rắn, thuộc 3 nhóm khoáng sản: (i) Nhóm khoáng sản kim loại có titan 
(ilmenit); (ii) Nhóm khoáng chất công nghiệp có than bùn, sét bentonit, kaolin, thạch anh, 
cát thuỷ tinh; (iii) Nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng có puzolan, sét gạch ngói, đá 
xây dựng, cát xây dựng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nguồn nước nước khoáng 
nóng. Trong đó, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng có qui mô lớn và giá trị nhất, 
gồm puzolan, đá xây dựng, cát xây dựng... nhiều mỏ đã được thăm dò có trữ lượng lớn.  

(1). Khoáng sản kim loại Titan (ilmenit): Đã ghi nhận 2 điểm quặng titan (ilmenit) sa 
khoáng là Long Hải, Vũng Tàu và mỏ Hồ Tràm. Ilmenit nằm trong lớp cát màu vàng 
xám ngay trên bề mặt. Điểm Long Hải, Vũng Tàu có chiều dày nhỏ, trung bình 1,5 
m và quy mô nhỏ. Mặt khác, 2 khu vực này là các khu vực được quy hoạch phát 
triển du lịch. Do vậy, trong tương lai gần, không đặt vấn đề khai thác. Tuy nhiên, 

                                            
45 Báo cáo Tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam, năm 2007. 
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chúng cần được bảo vệ để không làm thất thoát khoáng sản. Mỏ Hồ Tràm đã được 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá (2009). Kết quả đã xác định 
được tài nguyên cấp 334a cho 3 khu vực gồm Lộc An, Phước Thuận 1 và Phước 
Thuận 2. Cả 3 khu vực này đã được khoanh định vào khu vực dự trữ khoáng sản 
với diện tích là 21 km2, tài nguyên cấp 334a là 290.000 tấn.  

(2). Khoáng chất công nghiệp: 

(i). Than bùn: tài liệu điều tra đã ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 4 điểm than bùn 
gồm Phước Hoà (TX. Phú Mỹ), Bình Châu, Văn Kê (huyện Xuyên Mộc). 
Các điểm này mới được phát hiện và điều tra sơ bộ trong quá trình đo vẽ 
bản đồ địa chất. Kết quả điều tra cho thấy các điểm than bùn đều có quy 
mô nhỏ, chiều dày các lớp than bùn thay đổi từ 0,5-3,2 m. Có thể khai thác 
sử dụng làm phân bón để nâng cao hiệu quả của than bùn.  

(ii). Sét bentonit: có duy nhất tại mỏ Gia Quy, có trữ lượng khá lớn, khoảng 10 
triệu tấn. Tuy nhiên, về chất lượng, sét bentonit Gia Quy thuộc loại bentonit 
kiềm thổ chất lượng thấp, muốn sử dụng phải làm giàu (để tách cát), các 
lĩnh vực chế biến dung dịch khoan, tẩy màu, khuôn đúc đều có thể sử dụng, 
nhưng chất lượng không cao. Có thể khai thác phục vụ cho sản xuất cao 
su, xà phòng,… 

(iii). Kaolin: có ở Châu Pha (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) được phát hiện và điều 
tra sơ bộ trong quá trình lập bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000. Kaolin được 
thành tạo do phong hoá từ các đá phun trào ryolit, felsit, chất lượng khá tốt 
nhưng quy mô nhỏ, hiện chưa điều tra đánh giá.  

(iv). Thạch anh: có 2 điểm được phát hiện và đăng ký là điểm Núi Dinh và điểm 
Hòn Thùng, cả 2 điểm này mới được điều tra sơ bộ. Thạch anh ở dạng tinh 
thể màu trắng đục, màu tím nằm trong các mạch pegmatit hoặc gặp ở dạng 
tảng lăn. Kích thước các tinh thể không lớn, khoảng một vài cm. Kết quả 
điều tra cũng cho thấy chúng có quy mô nhỏ, điều kiện khai thác khá thuận 
lợi. Có thể điều tra, khai thác, gia công làm đồ mỹ nghệ hoặc nguyên liệu 
kỹ thuật khi có nhu cầu.  

(v). Cát thuỷ tinh: có diện phân bố khá lớn, dạng dải dọc ven biển phía Đông 
Nam của tỉnh. Hiện nay, đã đăng ký mỏ Bình Châu (xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc) và 2 điểm khoáng sản (Láng Cát, Hoà Long). Mỏ Bình Châu 
đã được tìm kiếm đánh giá, có tài nguyên dự báo khá lớn, khoảng 40 triệu 
tấn. Các điểm còn lại mới được điều tra sơ bộ trong quá trình lập bản đồ 
địa chất. Các kết quả điều tra bước đầu cho thấy đạt chỉ tiêu cát thuỷ tinh, 
tiềm năng khá lớn, cần thăm dò làm rõ chất lượng và quy mô để có thể khai 
thác khi có nhu cầu.  

(3). Khoáng sản vật liệu xây dựng:  

(i). Puzolan: trên địa bàn của tỉnh, các đá bazan tuổi Đệ Tứ có diện phân bố 
lớn, chiếm khoảng một nửa diện tích của tỉnh, chủ yếu ở phía bắc, thuộc 
các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Thành phần chủ yếu gồm 
bazan dạng khối, cấu tạo dòng chảy và bazan lỗ rỗng, bazan bọt, chúng tạo 
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thành các lớp nằm xen kẽ nhau với chiều dày khá lớn, từ vài chục mét đến 
vài trăm mét. Bazan lỗ rỗng, bazan bọt được sử dụng làm nguyên liệu 
puzolan cho sản xuất xi măng. Hiện nay, đã đăng ký 3 mỏ có qui mô lớn đã 
được thăm dò là Núi Thơm, Long Phước và Gia Quy. Nhìn chung, puzolan 
có chất lượng tốt, độ hút vôi thường trên 100 mg CaO/1g phụ gia, đạt yêu 
cầu sản xuất xi măng, kể cả loại xi măng mác cao. Hầu hết, các mỏ lộ thiên, 
điều kiện khai thác thuận lợi, trữ lượng lớn, được khai thác kết hợp với đá 
xây dựng. Ngoài các mỏ đã được thăm dò nêu trên, diện phân bố của bazan 
trên địa bàn tỉnh là rất lớn, có thể tìm kiếm phát hiện thêm nhiều mỏ khác, 
đây là khoáng sản có tiềm năng và quy mô lớn của tỉnh. 

(ii). Đá xây dựng: có giá trị và quy mô lớn nhất trong các loại khoáng sản của 
tỉnh, phân bố khá tập trung ở TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa và phân bố ít hơn 
ở các huyện Long Điền, Đất Đỏ. Đá xây dựng khá đa dạng gồm các đá 
phun trào (bazan, andesit, ryolit, tuf), xâm nhập (granit, diorit). Hiện nay, đã 
có 11 mỏ và điểm khoáng sản đã được điều tra, trong đó có 6 mỏ đã được 
thăm dò, đánh giá trữ lượng, một số mỏ đã được cấp phép khai thác.  

Các đá phun trào bazan có diện phân bố rộng nhất, chiều dày khai thác lớn, 
đá cứng chắc, đặc tính cơ lý và độ bền cơ học cao, là nguyên liệu rất tốt 
cho các công trình xây dựng, giao thông,… có thể khai thác kết hợp với khai 
thác đá bazan lỗ rỗng làm phụ gia xi măng. Hiện nay, mới đăng ký 2 điểm 
khoáng sản và được điều tra sơ bộ trong quá trình lập bản đồ địa chất. Tiềm 
năng về đá bazan còn rất lớn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, hiện chưa có mỏ 
nào được đầu tư tìm kiếm thăm dò để khai thác. Có thể mở rộng tìm kiếm, 
thăm dò trên những diện tích phân bố đá bazan khá lớn trên địa bàn tỉnh 
phục vụ cho việc khai thác chế biến đá xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng 
của địa phương.  

Các đá granit, diorit, andesit, ryolit và tuf cũng có diện phân bố khá lớn, tập 
trung ở TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và phân bố rải rác ở hầu hết các 
huyện khác trong tỉnh. Trong đó, granit có diện phân bố lớn nhất. Hiện nay, 
đã đăng ký 9 mỏ khoáng sản với quy mô lớn, trong đó có 6 mỏ đã được 
thăm dò và khai thác, 3 mỏ mới được điều tra sơ bộ. Các đá hầu hết có đặc 
tính cơ lý và độ bền cơ học cao, sử dụng rất tốt làm đá xây dựng, rải 
đường,… 

Riêng đá granit và diorit, các số liệu phân tích ở một số điểm cho thấy đạt 
các chỉ tiêu của đá ốp lát, màu sắc khá đa dạng. Có 2 mỏ đã được điều tra 
thăm dò là Bao Quan (xã Hội Bài, TX. Phú Mỹ) và Cỏ Ống (đảo Côn Sơn), 
kết quả cho thấy chất lượng tốt và có trữ lượng lớn, khoảng trên 30 triệu 
m3. Có thể điều tra, thăm dò theo hướng khai thác chế biến đá ốp lát để 
nâng cao hiệu quả kinh tế của khoáng sản này.  

(iii). Cát xây dựng: được phát hiện ở một số nơi, tập trung chủ yếu ở phía đông, 
đông nam của tỉnh, thuộc các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và TP. 
Vũng Tàu. Hiện nay, đã đăng ký 8 mỏ (Châu Viên, Bàu Ngứa, Phước Tân, 
Bắc Xuyên Mộc, Eo Ông Từ, An Ngãi, Phước Lợi, Đông Hòn Vung) và 1 
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điểm khoáng sản (Hoà Hội). Các mỏ và điểm khoáng sản này đều mới được 
điều tra sơ bộ trong quá trình lập bản đồ địa chất. Kết quả điều tra cho thấy, 
hầu hết các mỏ và điểm khoáng sản có chất lượng khá tốt, có thể sử dụng 
trong xây dựng nhà cửa, 2 mỏ (Phước Lợi, Đông Hòn Vung) có chất lượng 
thấp hơn, có thể sử dụng làm vật liệu san lấp.  

(iv). Sét gạch ngói: phân bố ở các tầng trầm tích và phong hoá, đã phát hiện và 
điều tra 3 mỏ và 1 điểm khoáng sản.  

Sét trầm tích nằm trong các trầm tích tuổi Đệ tứ, thường có qui mô lớn và 
chất lượng tốt, phân bố chủ yếu ở phía Nam của tỉnh, chủ yếu thuộc TX. 
Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ. Tuy nhiên, mức độ 
phát hiện và điều tra chưa nhiều, trong đó khu vực mỏ Mỹ Xuân có diện 
phân bố khá lớn (khoảng 6 km2), đã được thăm dò đánh giá trữ lượng trên 
một diện tích nhỏ. Tầng sét dày trung bình 5,9 m, chất lượng đạt yêu cầu 
sản xuất gạch ngói và hiện đang được khai thác để sản xuất gạch ngói. Các 
trầm tích Đệ tứ chứa sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh chiếm diện tích rất rộng, 
do vậy tiềm năng sét gạch ngói là rất lớn, có thể quy hoạch, quản lý và khai 
thác hợp lý và hoàn thổ kịp thời để tránh làm mất quỹ đất và ảnh hưởng 
đến môi trường sau khai thác. 

Sét phong hoá có diện phân bố không lớn, gặp ở các khu vực đồi, núi thấp, 
thoải, nơi phân bố các đá lục nguyên hạt mịn như sét, bột kết, đá phiến 
thuộc các trầm tích lục nguyên tuổi Jura, khi phong hoá tạo thành sét. Hiện 
mới đăng ký mỏ Núi Le (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Sét bị phủ 
dưới lớp cát, dày trung bình 3,8m. Chất lượng sét đạt yêu cầu sét gạch 
ngói.  

(4). Nước khoáng: đã phát hiện 7 điểm nước nóng - nước khoáng, đáng lưu ý là các 
điểm Suối Nghệ, Phước Lễ, Láng Dài. Nước được phát hiện trong lỗ khoan có trữ 
lượng khá lớn, đa số từ 100-1.996 m3/ngày. Hiện nay, các điểm này đang được 
khai thác.  

Điểm nước khoáng Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), nước xuất lộ tự 
nhiên nhưng cũng có lưu lượng khá lớn từ 4-5l/s, thuộc loại nước khoáng silic-
fluor-radi có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Hiện đang được khai thác phục vụ chữa 
bệnh và du lịch.   

Nhìn chung, khoáng sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không phong phú, nhưng khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng có quy mô lớn, bao gồm đá xây dựng, đá ốp lát, puzolan, sét 
gạch ngói, cát xây dựng. Ngoài ra có thể kể đến cát thuỷ tinh, sét bentonit, than bùn và 
thạch anh.  

Đá xây dựng, đá ốp lát là khoáng sản có quy mô lớn nhất, nguồn nguyên liệu từ các đá 
bazan, granit, ryolit phân bố ở nhiều nơi và có quy mô lớn. Các mỏ có trữ lượng lớn đã 
được điều tra, thăm dò là Núi Thị Vải, Châu Pha, Núi Dinh, Núi Ông Cậu, Bao Quan, Cỏ 
Ống. 

Puzolan cũng là khoáng sản có tiềm năng lớn do có diện phân bố đá bazan rất lớn ở 
phía bắc, thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Ngoài các mỏ đã được 
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thăm dò, có thể phát hiện, điều tra trên diện tích rộng lớn phân bố đá bazan trong tỉnh.  

Sét gạch ngói nguồn gốc trầm tích thường có chất lượng tốt và qui mô lớn hơn sét phong 
hoá. Tuy nhiên, phần lớn các mỏ chưa được điều tra, thăm dò nhằm xác định trữ lượng 
để có qui hoạch, quản lý và khai thác hợp lý.  

Cát xây dựng có quy mô lớn và chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, các mỏ và điểm khoáng 
sản mới chỉ được điều tra sơ bộ. Đáng lưu ý là các mỏ có quy mô lớn gồm Châu Viên, 
Bắc Xuyên Mộc, Bắc Bàu Ngứa. 

Các khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một số điểm khoáng sản titan, 
thiếc, molipden, vàng. Tuy nhiên, hầu hết chỉ là những biểu hiện khoáng sản có hàm 
lượng thấp, qui mô nhỏ và không có triển vọng. 

2. Thực trạng khai thác, sử dụng khoáng sản 
Hiện nay, các nhóm khoáng sản kim loại và khoáng chất công nghiệp (trừ than bùn) trên 
địa bàn chưa được đánh giá đầy đủ, song quy mô, trữ lượng chưa đảm bảo cho các khai 
thác công nghiệp, do đó trên địa bàn tỉnh chưa được cấp phép, cũng như hoạt động khái 
thác đối với các nhóm khoáng sản này. Hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu đối với 
nhóm nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Cụ thể như sau: 

2.1. Các khu vực, điểm mỏ khoáng sản 
Theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-
2020, tầm nhìn đến năm 2030, tổng số điểm mỏ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
có 60 khu vực, tổng diện tích là 1.704,52 ha, trong đó:  

(1). Đá xây dựng, có 30 khu vực, diện tích 957,76 ha, trữ lượng 206.948.000 m3;  

(2). Sét gạch ngói, có 04 khu vực, diện tích 135,93 ha, trữ lượng 6.895.000 m3;  

(3). Cát xây dựng, có 13 khu vực, diện tích 388,82 ha, trữ lượng 9.487.000 m3;  

(4). Vật liệu san lấp, có 11 khu vực, diện tích 175,91 ha, trữ lượng 31.689.000 m3 (khối 
lượng đất, cát nạo vét hồ: 27.250.000 m3);  

(5). Than bùn, có 02 khu vực, diện tích 46,10 ha, trữ lượng 242.000 tấn. 

Bảng 71. Tổng hợp các khu vực quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2016-2020 

TT Loại khoáng sản Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

Trữ lượng QH 
(m3) 

QH khai thác 
(m3) 

QH dự trữ 
(m3) 

A Toàn tỉnh 60 1.704,52    
1 Đá xây dựng 30 957,76 206.948.000 29.573.000 177.375.000 

2 Sét gạch ngói 4 135,93 6.895.000 1.650.000 5.245.000 

3 Cát xây dựng 13 388,82 9.487.000 9.487.000  

4 Vật liệu san lấp 11 175,91 31.689.000 31.689.000  

5 Nạo vét hồ thủy lợi   27.250.000 27.250.000  

6 Than bùn 2 46,10 242.000 92.000 150.000 
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TT Loại khoáng sản Số 
vùng 

Diện tích 
(ha) 

Trữ lượng QH 
(m3) 

QH khai thác 
(m3) 

QH dự trữ 
(m3) 

B Phân theo cấp huyện      
I Thị xã Phú Mỹ 30 909,16    
1 Đá xây dựng 22 711,14 177.998.000 26.225.000 151.773.000 

2 Sét gạch ngói 3 114,53 4.672.000 1.405.000 3.267.000 

3 Cát xây dựng 1 25,06 1.618.000 1.618.000  

4 Vật liệu san lấp 4 58,43 15.260.000 15.260.000  

II Huyện Châu Đức 3 109,44    
1 Đá xây dựng 2 88,04 14.800.000 100.000 14.700.000 

2 Sét gạch ngói 1 21,40 2.223.000 245.000 1.978.000 

3 Vật liệu san lấp   2.300.000 2.300.000  

III Huyện Xuyên Mộc 11 370,64    
1 Đá xây dựng 1 22,00 1.072.000 310.000 762.000 

2 Cát xây dựng 5 200,89 3.752.000 3.752.000 - 

3 Vật liệu san lấp 3 101,65 7.759.000 7.759.000 - 

4 Than bùn 2 46,10 242.000 92.000 150.000 

IV Huyện Long Điền 4 45,01 - - - 
1 Đá xây dựng 1 3,20 100.000 50.000 50.000 

2 Cát xây dựng 3 41,81 1.234.000 1.234.000 - 

3 Vật liệu san lấp - - 773.000 773.000 - 

V Huyện Đất Đỏ 6 203,82 - - - 
1 Đá xây dựng 1 72,53 1.200.000 100.000 1.100.000 

2 Cát xây dựng 4 121,06 2.883.000 2.883.000 - 

3 Vật liệu san lấp 1 10,23 4.597.000 4.597.000 - 

VI Thành phố Bà Rịa 3 60,85    
1 Đá xây dựng 3 60,85 11.725.000 2.735.000 8.990.000 

2 Vật liệu san lấp - - 579.000 579.000 - 

VII Huyện Côn Đảo 3 5,60    
1 Đá xây dựng - - 53.000 53.000 - 

2 Vật liệu san lấp 3 5,60 421.000 421.000 - 

VIII Vật liệu san lấp từ nạo 
vét hồ thủy lợi Vlsl  27.250.000 27.250.000 - 
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Hình 65. Hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
2.2. Tình hình khai thác, sử dụng khoáng sản  
(1). Về khai thác khoáng sản: tính đến năm 2021, hoạt động khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh đã được cấp phép với 41 điểm mỏ, trong đó UBND tỉnh cấp phép theo 
thẩm quyền 34 điểm mỏ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 07 điểm mỏ. 

(i). UBND tỉnh đã cấp 34 giấy phép khai thác các loại khoáng sản như sau: (i) 
Đá xây dựng đã cấp 20 giấy phép khai thác, trữ lượng trên 113 triệu m3/ 
triệu m3 theo Quy hoạch (đạt trên 55%); (ii) Cát và vật liệu san lấp đã cấp 9 
giấy phép, trữ lượng 4,57 triệu m3/41 triệu m3 theo Quy hoạch (đạt 11%); 
(iii) Sét gạch ngói đã cấp 4 giấy phép, trữ lượng 6,97 triệu m3/6,89 triệu m3 
theo Quy hoạch (đạt trên 101%); (iv) Than bùn đã cấp 01 giấy phép, trữ 
lượng 86.000 tấn/242.000 tấn theo Quy hoạch (đạt trên 35%). Các số liệu 
nêu trên cho thấy nhu cầu về nguyên liệu cho xây dựng dân dụng (sét gạch 
ngói) là rất lớn và ngày càng tăng cao. 

(ii). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 07 giấy phép khai thác Puzolan và 
nước khoáng.  

Bảng 72. Tổng hợp tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản  

TT Tổ chức, cá nhân 
được cấp phép Khu vực hoạt động Năm cấp 

phép 
Diện tích 

(ha) 
Trữ lượng 

(m3) 
Công suất 

m3/năm 

A UBND TỈNH CẤP PHÉP THEO THẨM QUYỀN 
I Đá xây dựng    113.147.743  

1 
Công ty TNHH 
Thương mại Lương 
Cơ 

Mỏ đá xây dựng Châu 
Pha, TX. Phú Mỹ 2019 40,02 4.440.000 200.000 

2 Cty Cổ phần khoáng 
sản Vũng Tàu 

Mỏ đá xây dựng Long 
Hương, TP. Bà Rịa 1996 13,50 5.175.834 150.000 

3 Công ty CP Vật liệu 
xây dựng DIC 

Mỏ đá xây dựng Lô 1, TX. 
Phú Mỹ 2019 6,18 493.400 185.000 
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TT Tổ chức, cá nhân 
được cấp phép Khu vực hoạt động Năm cấp 

phép 
Diện tích 

(ha) 
Trữ lượng 

(m3) 
Công suất 

m3/năm 

4 Công ty CP Lộc An Mỏ đá xây dựng Lô 2B, 
TX. Phú Mỹ 2008 7,73 1.535.500 120.000 

5 Công ty CP Phước 
Hòa Fico 

Mỏ Núi Ông Trịnh, TX. 
Phú Mỹ 2019 89,25 

40.000.000 
1.400.000 

2.833.000 

6 Công ty TNHH Thuận 
Lập 

Mỏ đá xây dựng Lô 14, 
TX. Phú Mỹ 2009 50,00 17.000.000 600.000 

7 Công ty CP Thanh 
Tâm 

Mỏ đá xây dựng Lô 11A, 
TX. Phú Mỹ 2018 34,53 12.586.000 750.000 

8 Công ty Cổ phần 
Thành Chí 

Mỏ đá xây dựng Lô 3+4, 
TX. Phú Mỹ 2011 34,72 7.468.300 700.000 

9 Công ty TNHH Bình 
Phương 

Mỏ đá xây dựng Lô 13, 
TX. Phú Mỹ. 2018 28,87 4.362.000 700.000 

10 Công ty TNHH 
DVTM&DL Vũng Tàu 

Mỏ đá xây dựng ấp 4, xã 
Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ 2011 8,00 1.453.000 100.000 

11 Công ty Cổ phần Phú 
Đức Chính 

Mỏ đá xây dựng lô 14A,  
Núi Thị Vải, TX. Phú Mỹ 2017 34,88 9.075.327 500.000 

12 Công ty TNHH 
XDTMDV Minh Tuấn 

Mỏ đá xây dựng Núi Lá,  
huyện Xuyên Mộc 2016 14,09 1.211.035 70.000 

13 Công ty TNHH Việt 
Châu 

Mỏ đá Khe Suối Ngọt 1,  
TX. Phú Mỹ 2013 4,67 478.436 35.000 

14 Công ty TNHH Việt 
Tiến 

Mỏ đá xây dựng Lô 11B, 
TX. Phú Mỹ 2016 6,71 1.035.157 100.000 

15 Công ty TNHH khai 
thác đá Phú Sơn 

Mỏ đá xây dựng Núi Trọc 
2, TX. Phú Mỹ 2015 3,15 763.710 80.000 

16 Công ty TNHH đá 
Hóa An 1 

Mỏ đá xây dựng Lô 3B, 
TX. Phú Mỹ 2017 14,54 1.353.114 120.000 

17 Công ty TNHH Hoàng 
Hà 

Mỏ đá xây dựng Lô IIA, 
TX. Phú Mỹ 2019 7,91 937.000 150.000 

18 Công ty TNHH xây 
dựng Triều Phát 

Mỏ đá xây dựng Lô 11C, 
TX. Phú Mỹ 2019 3,85 

446.400 
80.000 

159.700 

19 
Công ty TNHH 
Thương mại xây 
dựng Thiện Tân 

Mỏ đá âp 4- Khu I, xã Tóc 
Tiên, TX. Phú Mỹ 2020 4,55 

105.000 
15.400 

20.000 

20 DNTN Tài Danh Mỏ đá chẻ Tân Phước, 
huyện Long Điền 2020 3,048 

177.390 
40.000 

38.440 

II Cát xây dựng - vật 
liệu san lấp    4.571.234  

1 
Công ty TNHH Xây 
dựng khai thác Bảo 
Châu 

Mỏ cát xây dựng 55, xã 
Bưng Riềng, huyện 
X.Mộc 

2020 13,87 463.180 45.000 

2 Công ty TNHH DV XD 
Đại Lộc 

Mỏ cát xây dựng 55, xã 
Bưng Riềng, huyện 
X.Mộc 

2015 7,15 222.761 20.000 

3 Công ty TNHH XD 
Đông Nam 

Mỏ cát san lấp ấp An 
Bình,  huyện Đất Đỏ 2016 10,23 482.821 60.000 
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TT Tổ chức, cá nhân 
được cấp phép Khu vực hoạt động Năm cấp 

phép 
Diện tích 

(ha) 
Trữ lượng 

(m3) 
Công suất 

m3/năm 

4 Mỏ VLSL số 46, xã Tóc 
Tiên, TX. Phú Mỹ 2015 6,41 273.369 35.000 

5 Công ty TNHH 
KD&ĐT Nguyễn 

Mỏ VLSL Bắc Bao Quan, 
TX. Phú Mỹ 2017 22,53 858.000 120.000 

6 Công ty TNHH Phước 
Thuận 

Mỏ VLSL ấp 3, Tóc Tiên, 
TX. Phú Mỹ 2011 11,50 627.424 50.000 

7 Công ty TNHH XD 
TMDV Minh Tuấn 

Mỏ VLSL Phước Tân 
huyện Xuyên Mộc 2015 5,45 295.498 20.000 

8 
Công ty Cổ phần Phát 
triển đường cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu 

Mỏ CXD và VLSL Tây hồ 
Châu Pha, TX. Phú Mỹ 2018 18,00 1.294.859 200.000 

9 DNTN Gas Thu Tâm Mỏ vật liệu san lấp 04 Côn 
Đảo 2018 1,76 53.322 8.000 

III Sét gạch ngói    6.972.204  

1 DNTN Gạch ngói Hợp 
Nhật Thành 

Mỏ sét Mỹ Xuân 2, TX. 
Phú Mỹ 2016 39,95 3.241.860 135.000 

2 
Công ty CP Gạch 
ngói gốm XD Mỹ 
Xuân 

Mỏ sét gạch ngói Mỹ 
Xuân 1 mở rộng, TX. Phú 
Mỹ 

2007 9,71 570.844 3.340 

3 
Mỏ sét gạch ngói thôn 3, 
xã Suối Rao, huyện Châu 
Đức 

2021 14,16 1.445.500 49.000 

4 Công ty CP Vật liệu 
xây dựng DIC 

Mỏ sét gạch ngói Mỹ 
Xuân 3, TX. Phú Mỹ 2009 17,50 1.714.000 67.500 

IV Than bùn      

1 

Công ty CP Đầu tư 
Sản xuất thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập 
khẩu Trung Nam 

Mỏ than bùn Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc 2020 8,00 86.440 

(Tấn) 
20.000 

(Tấn/năm) 

B BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP 

1 Công ty phần khoáng 
sản Vũng Tàu 

Mỏ Puzolan Núi Đất, TP. 
Bà Rịa 1996 48,21 11.394.405 300.000 

2 Công ty Cổ phần KS 
Minh Tiến 

Mỏ Puzolan núi Giao 
Ninh, huyện Châu Đức 2007 40,10 15.479.875 619.195 

3 
Cty CP XNK Đầu tư 
tổng hợp và hợp tác 
quốc tế (GELEXIM) 

Mỏ puzolan núi Sao, 
huyện Châu Đức 2008 59,82 43.500.000 1.500.000 

4 Công ty TNHH Lê 
Chính 

Mỏ Puzolan Gia Quy, 
huyện Đất Đỏ 2015 49,93 22.610.000 760.000 

5 Công ty TNHH 
Khoáng sản Hiệp Lực 

Mỏ puzolan Núi Sò, 
huyện Châu Đức 2013 69,30 22.052.000 1.000.000 

6 Công ty TNHH Lê 
Chính 

Mỏ puzolan đồi Đất Đỏ, 
huyện Châu Đức 2019 30 23465000 700000 

7 
Công ty cổ phần du 
lịch Sài Gòn - Bình 
Châu 

Mỏ nước khoáng nóng 
Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc 

2019    
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(2). Về chế biến và sử dụng khoáng sản:  

(i). Đá xây dựng: khai thác theo lớp xiên hoặc lớp bằng trình tự từ trên xuống 
hoặc kết hợp cả hai. Phần lớn các cơ sở khai thác có quy mô công suất lớn 
đã thực hiện công nghệ khai thác đảm bảo an toàn lao động và đạt hiệu 
quả cao. Công nghệ nổ mìn khai thác đá xây dựng phổ biến hiện đang áp 
dụng là phương pháp nổ mìn vi sai phi điện. Đá sau khi khoan nổ mìn được 
bốc xúc, vận tải vào máy đập sàng phân loại sản phẩm. Các cơ sở chủ yếu 
sử dụng hệ nghiền, sàng với công suất 250-500 tấn/giờ. Đá xây dựng được 
chế biến thành các sản phẩm đá hộc, 1x2, 0x4, 4x6, đá mi,… sử dụng chủ 
yếu cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và dân dụng trên địa bàn 
tỉnh. Một số khu vực đá granit, đá bazan chất lượng tốt được tận dụng để 
khai thác, chế biến thành đá chẻ, đá tẩy. 

(ii). Sét gạch ngói: hiện có 5 cơ sở sản xuất gạch nung, với tổng công suất là 
124,05 triệu viên QTC/năm. Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa 
phương đã cơ bản thực hiện xóa bỏ sản xuất gạch nung thủ công. 

(iii). Vật liệu san lấp, cát xây dựng: được khai thác chủ yếu bằng xe cuốc, cuốc 
trực tiếp lên xe tải vận chuyển đến nơi tiêu thụ, một số điểm có chất lượng 
cát tốt được bơm rửa, sàng tuyển làm cát đổ bê tông hoặc xây trát.  

(iv). Than bùn: được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ hoặc 
hữu cơ - vi sinh. Toàn tỉnh chỉ có than bùn Bình Châu công suất khai thác 
20 ngàn tấn ướt/năm. 

3. Thực trạng quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
Thời gian qua, để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhiều chính sách pháp luật về lĩnh 
vực tài nguyên khoáng sản, trong đó có Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 
về phê duyệt các khu vực cấm các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đến năm 2015, qua đó, hạn chế được tình trạng làm thất thoát tài nguyên khoáng 
sản tại địa phương. Hiện nay, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đang nghiên 
cứu dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản (tại Quyết định số 
1204/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh xác định công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản là nhiệm 
vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu 
quả nguồn tài nguyên khoáng sản tăng nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.  

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, tập trung tăng cường công tác kiểm tra hoạt động 
khai thác tại các mỏ được cấp phép; kiểm tra xác định sản lượng khai thác của các doanh 
nghiệp khai thác cát, sét gạch ngói; xử lý nghiêm vi phạm của các doanh nghiệp trong 
việc khai thác khoáng sản. Tổ chức rà soát thu hồi giấy phép khai thác và yêu cầu các 
doanh nghiệp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường ở những khu vực khai thác 
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không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự; thực hiện đúng quy định 
của pháp luật về việc đóng cửa mỏ. Các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản theo tọa độ đã ghi trong giấy phép trước khi hoạt động; vật liệu và kích thước mốc 
điểm góc khu vực khai thác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.  

Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản được UBND tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời 
phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong khai thác khoáng sản; triển khai các giải pháp 
để chấn chỉnh, xử lý. 

VIII. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
1. Tiềm năng và khả năng khai thác tài nguyên nước 
1.1. Tài nguyên nước mặt 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mạng lưới sông, suối, ao, hồ nhưng phần lớn chỉ là sông suối 
nhỏ. Những sông rạch sát biển có nguồn nước mặn chỉ dùng cho mục đích giao thông 
thủy hoặc nuôi trồng thủy sản. Những sông có lưu vực lớn hơn như sông Dinh, sông Ray, 
sông Đu Đủ, sông Thị Vải, các suối nhỏ tuy có lưu vực tương đối lớn như suối Lồ Ô Lớn, 
Lồ Ô Nhỏ, suối Môn, suối Ngang và các sông nhỏ như sông Cái, sông Đá Bàng, sông Bà 
Đáp. Nguồn nước mặt của Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu do ba con sông lớn cung cấp là 
sông Thị Vải (chảy qua tỉnh dài 25 km), sông Dinh (chảy qua tỉnh dài 30 km), sông Ray 
(dài 120 km). Trên các con sông này có 3 hồ chứa lớn là các hồ Đá Đen, hồ sông Ray, 
hồ Châu Pha. 

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 18 hồ nước mặt, hầu hết các hồ này là hồ 
nhân tạo phục vụ chủ yếu tưới tiêu cho cây trồng và thứ yếu phục vụ cho sinh hoạt. Các 
hồ chính bao gồm: hồ Mang Cá - Long Sơn, Bàu Trũng, Bàu Sen thuộc TP. Vũng Tàu; 
hồ Kim Long, hồ Gia Hoét, hồ Suối Rao, hồ Đá Bàng thuộc huyện Châu Đức; hồ Châu 
Pha, hồ Suối Nhum, hồ Núi Dinh thuộc TX. Phú Mỹ; hồ Xuyên Mộc, sông Kinh, Bàu Ngứa, 
Bàu Nao, Bàu Nám thuộc huyện Xuyên Mộc...  

Tổng trữ lượng có thể khai thác hàng năm khoảng 95 triệu m3, nước hồ có chất lượng 
khá ổn định, ít thay đổi. Trữ lượng nước có thể khai thác phục vụ sinh hoạt tại một số hồ 
như sau: hồ suối Nhum đang khai thác với công suất 10.000 m3/ngày đêm và dự kiến sẽ 
nâng công suất khai thác lên 20.000 m3/ngày đêm, hồ Châu Pha có khả năng cấp 6.000 
m3/ngày đêm, hồ Đá Đen có thể cung cấp 500.000 m3/ngày đêm cho nhu cầu sinh hoạt, 
hồ Sông Ray có dung tích 215,36 triệu m3, có thể cung cấp 535.000 m3/ngày đêm cho 
nhu cầu sinh hoạt đồng thời chuyển tải nước từ hồ này bổ sung cho hồ Đá Đen và hồ Đá 
Bàng, đây là các hồ có nguồn nước quan trọng sử dụng cho các nhà máy cấp nước trong 
quy hoạch. 

1.2. Tài nguyên nước dưới đất 
Nguồn nước dưới đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khá phong phú, tổng trữ lượng có thể 
khai thác là 70.000 m3/ngày đêm, tập trung vào ba khu vực chính là: Bà Rịa - Long Điền 
có thể khai thác khoảng 20.000 m3/ngày đêm; Phú Mỹ - Mỹ Xuân có thể khai thác khoảng 
25.000 m3/ngày-đêm; Long Đất - Long Điền có thể khai thác khoảng 15.000 m3/ngày-
đêm. Ngoài ba vùng trên, khả năng khai thác nước dưới đất rải rác khoảng 10.000 
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m3/ngày đêm. Nước dưới đất chủ yếu nằm ở độ sâu 60-90 m, có dung lượng dòng chảy 
trung bình từ 10-20 m3/s nên khả năng khai thác tương đối dễ dàng. Các nguồn nước 
dưới đất có thể cho phép khai thác tối đa 500.000 m3/ngày-đêm, bảo đảm cung cấp đủ 
nước cho nông nghiệp, công nghiệp và cho sinh hoạt.  

1.3. Tài nguyên nước mưa 
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của đại dương, 
lượng mưa trung bình hàng năm thấp (khoảng 1.500 mm) và phân bố không đều theo 
thời gian, tạo thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 90% lượng 
mưa cả năm và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Bảng 73. Diễn biến lượng mưa giai đoạn 2016-2020 

 2015 2017 2018 2019 2020 
Lượng nước mưa 
bình quân năm  1.327,9 1.738,1 1.394,4 1.066,0 1.426,2 

Tháng 1 2,5 109,6 7,3 4,4 0,0 

Tháng 2 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 

Tháng 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tháng 4 13,8 43,5 3,9 8,6 0,0 

Tháng 5 100,3 169,9 163,6 96,5 77,3 

Tháng 6 253,5 354,9 222,1 199,6 258,8 

Tháng 7 302,1 224,4 181,1 153,3 227,9 

Tháng 8 194,6 166,7 168,6 225,8 270,3 

Tháng 9 161,5 200,9 334,7 158,3 121,6 

Tháng 10 241,3 362,2 232,0 80,3 255,2 

Tháng 11 51,0 51,6 57,8 139,2 203,8 

Tháng 12 7,3 18,9 23,3 0,0 11,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2020 

1.4. Tài nguyên nước biển 
Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khai thác tài nguyên biển: 
dầu khí, cảng, đánh bắt hải sản, dịch vụ, du lịch. Bờ biển của Bà Rịa - Vũng Tàu dài 305 
km với khoảng 156 km có bãi cát thoải, nước xanh. Vùng nước ven bờ có thể sử dụng 
làm bãi tắm, thể thao dưới nước, có Vịnh Gành Rái rộng khoảng 50 km2 có thể xây dựng 
một hệ thống cảng hàng hải. Thềm lục địa với diện tích trên 100.000 km2 đã tạo tỉnh một 
tiềm năng to lớn để phát triển các ngành kinh tế biển. 

2. Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn nước mặt và nước dưới đất khá phong phú với 4 hệ 
thống sông chính là sông Thị Vải, sông Dinh, sông Ray, sông Đu Đủ; có 30 hồ chứa nước 
quy mô lớn, vừa và nhỏ, các hồ này có chức năng cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt và 
công nghiệp, dịch vụ. Tổng lượng nước được tích trữ trong các hồ đập là 318,95 triệu 
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m3, trong đó dung tích hữu ích khoảng 279,74 triệu m3. 

Về tài nguyên nước dưới đất được phân bố theo địa giới hành chính và theo tầng chứa 
nước. Toàn tỉnh có 9 tầng chứa nước triển vọng khai thác, kết quả tính toán trữ lượng 
khai thác tiềm năng theo quy hoạch được duyệt năm 2011 thì toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có nước nhạt 676,683 m3/ngày; nước mặn 124,588 m3/ngày. Trữ lượng khai thác an 
toàn được xác định đối với nước nhạt khoảng 338.000 m3/ngày; nước mặn 27.000 
m3/ngày. 

Cũng theo kết quả điều tra năm 2009 cho thấy, hiện trạng khai thác nước dưới đất trong 
toàn tỉnh là 222.692 m3/ngày, đạt tỉ lệ 65,8% tương ứng lượng nước còn thừa là 115.565 
m3/ngày. 

2.1. Khai thác, sử dụng nước sinh hoạt khu vực đô thị và nông thôn  
Theo số liệu thống kê, hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 22 nhà máy cấp nước sạch tập 
trung lớn, nhỏ cung cấp nước cho cả đô thị và nông thôn với tổng công suất cấp nước 
thiết kế đạt khoảng 146.000 m3/ngày, trong đó khai thác nước mặt chiếm khoảng 87%, 
nước dưới đất khoảng 13%; tỷ lệ dân cư được cung cấp nước tập trung ở đô thị cơ bản 
đạt 100%, ở nông thôn đạt 80%. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 100% số dân nông 
thôn đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong đó có 80% hộ dân sử dụng nước 
máy.  

(1). Cấp nước đô thị 

Trên địa bàn tỉnh có 08 nhà máy, trạm cấp nước phục vụ cho đô thị và các khu công 
nghiệp (06 nhà máy nước mặt và 02 nhà máy nước dưới đất) với tổng công suất thiết kế 
270.600 m3/ngày-đêm, bao gồm: nhà máy nước hồ Đá Đen, nhà máy nước sông Dinh, 
nhà máy nước dưới đất Bà Rịa, nhà máy nước dưới đất Mỹ Xuân, nhà máy nước Tóc 
Tiên, nhà máy nước mặt Phú Mỹ, chi nhánh cấp nước Châu Đức, trạm cấp nước Bình 
Châu, trạm cấp nước Phước Bửu. 

Các cơ sở cấp nước nêu trên đã cơ ban đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản 
xuất trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống cấp nước tập trung đã đạt 100%. 

Đối với hệ thống cấp nước đô thị, mặc dù đã có nhiều cải tiến và nâng cấp để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước của người dân. Tuy nhiên, do áp lực về sự gia tăng dân số nhanh, 
nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao nên hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị còn 
gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư phát triển cấp nước chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, 
phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước còn thấp, chất lượng dịch vụ cấp nước cũng chưa ổn 
định. 

(2). Cấp nước nông thôn 

Tổng số công trình cấp nước tập trung nông thôn đã được xây dựng có 05 nhà máy cấp 
nước mặt và 02 nhà máy cấp nước dưới đất: nhà máy Đá Bàng, nhà máy Sông Ray, nhà 
máy Hiệp Hòa, nhà máy Sông Hỏa, nhà máy Châu Pha, trạm Long Tân, trạm Cù Bị với 
tổng lượng cấp nước là 53.400 m3/ngày-đêm. Đến thời điểm hiện nay cơ bản đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước của toàn khu vực, tuy nhiên có thể không đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng nước trong những năm tới. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước máy từ các hệ 
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cấp nước tập trung đến cuối năm 2020 đạt 80%.  

Hạ tầng ngành nước ở khu vực nông thôn còn hạn chế, việc đầu tư, nâng cấp sản xuất 
còn thiếu đồng bộ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nước. Có nơi nước tại nhà 
máy được xử lý đạt tiêu chuẩn nhưng khâu vận chuyển chưa được đảm bảo, đường ống 
cũ, rỉ sét có nơi chất lượng nước thô đầu vào không được quan trắc kiểm soát,...  

Bảng 74. Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Hệ thống cấp 
nước Khu vực cấp nước 

Năm đưa 
vào hoạt 

động 

Công suất 
(m3/ngày 

đêm) 

Số hộ dân 
được phục 

vụ 

1 
Nhà máy Đá 
Bàng (nguồn 
nước mặt) 

Cấp toàn bộ 06 xã, 02 thị trấn thuộc huyện 
Đất Đỏ; xã Tam Phước, An Nhứt thuộc 
huyện Long Điền, xã Long Phước, Hòa 
Long thuộc TP. Bà Rịa và khu vực ven biển 
xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc 

2016 20.000 23.350 

2 
Nhà máy Sông 
Ray (nguồn 
nước mặt) 

Cấp khu vực huyện Châu Đức và xã Hòa 
Bình, Bàu Lâm, Hòa Hưng, Phước Tân 
huyện Xuyên Mộc. Khi cần thiết cấp xã 
Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc huyện 
Xuyên Mộc  

2017 10.000 21.380 

3 
Nhà máy Hòa 
Hiệp (nguồn 
nước mặt) 

Cấp khu vực các xã Hòa Hiệp, Hòa Hội, 
Xuyên Mộc, Tân Lâm. Khi cần thiết cấp 
khu vực Hòa Bình, Hòa Hưng, Bầu Lâm, 
Phước Tân, Bông Trang, Bưng Riềng 

2004 6.000 7.536 

4 
Nhà máy Sông 
Hỏa (nguồn 
nước mặt) 

Cấp các xã Bông Trang, Bưng Riềng, 
Phước Thuận, Xuyên Mộc của huyện 
Xuyên Mộc. Cấp bổ sung cho Công ty CP 
cấp nước khu vực Bình Châu khi có nhu 
cầu 

2017 5.400 2.340 

5 

Nhà máy nước 
Châu Pha 
(nguồn nước 
mặt) 

Cấp các xã (phường) Châu Pha, Hắc Dịch, 
Tóc Tiên, xã Sông Xoài TX. Phú Mỹ; xã 
Láng Lớn, Cù Bị huyện Châu Đức, khi cần 
thiết cấp cho xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ 
huyện Châu Đức 

2005 5.000 12.253 

6 
Trạm Long Tân 
(nguồn nước 
dưới đất) 

Các xã huyện Đất Đỏ, khi cần cấp khu vực 
Hòa Long, Long Phước TP. Bà Rịa; khu 
vực Tam Phước, An Nhứt huyện Long 
Điền 

2005 6.000 6.594 

7 
Trạm Cù Bị 
(nguồn nước 
dưới đất) 

Xã Cù Bị huyện Châu Đức, một phần xã 
Sông Xoài, TX. Phú Mỹ 2012 1.000 2.356 

(3). Cấp nước tại Côn Đảo 

Trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện có 4 hồ chứa nước ngọt với tổng dung tích 1.781.050 
m3. Hiện nay, có 01 nhà máy cấp nước công suất 3.800 m3/ngày-đêm, không đáp ứng 
đủ nhu cầu sử dụng nước trên đảo; hiện tỉnh đang triển khai thủ tục đầu tư thêm 01 nhà 
máy công suất 3.000 m3/ngày-đêm và đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư thêm 3 hồ 
chứa tại Đất Dốc, Núi Một và Bưng Bèo - Cỏ Ống 

Nhìn chung, về cơ bản hệ thống cấp nước hiện tại phục vụ tốt cho sinh hoạt đô thị và 
công nghiệp của tỉnh, phần nào đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, 
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trong giai đoạn 2021-2030, hạ tầng cấp nước hiện nay sẽ bất cập, cần tiếp tục xây dựng, 
cải tạo nâng công suất các nhà máy nước và lắp đặt mở rộng các đường ống chuyển tải, 
ống phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng và để đảm bảo 99% 
nhu cầu nước sạch cho vùng nông thôn. 

2.2. Khai thác, sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp 
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy hoạch phát triển 15 KCN, trong đó có 14 KCN 
đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, riêng KCN Dầu khí Long Sơn chưa lập 
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng nằm trong quy hoạch phân khu đảo Long Sơn, 
TP. Vũng Tàu. 

Hiện nay, việc sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn được sử dụng nguồn 
nước từ các nhà máy cấp nước cho khu vực đô thị. Ngoài ra, đối với các Nhà máy lớn 
trong các KCN còn có hoạt động xin cấp phép tự khai thác nước mặt tại sông Thị Vải - 
Cái Mép nhằm cung cấp nước phục vụ sản xuất trong nội bộ Nhà máy. 

2.3. Khai thác, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp 
Theo thống kê, hiện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 103.085 ha đất nông nghiệp, bao gồm: 
đất trồng cây hàng năm 24.665 m2 (đất trồng lúa 11.077 m2, đất trồng cây hàng năm 
khác 13.588 m2), đất trồng cây lâu năm 78.420 m2 được phân bố chủ yếu tại huyện Châu 
Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc. Hiện nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống kênh 
chính, kênh cấp I của công trình hồ chứa nước Sông Ray; đầu tư kiên cố hóa khoảng 
241 km kênh mương cấp I, cấp II và các tuyến kênh mương nội đồng. Hệ thống thủy lợi 
do tỉnh quản lý gồm 30 hồ chứa, 18 đập dâng, 03 kênh tiêu úng, 01 đê ngăn lũ, 04 đê 
ngăn mặn, 02 trạm bơm, 04 kè biển và 01 kè sông. Tổng dung tích trữ của các hồ chứa 
theo thiết kế là 316,31 triệu m3; tổng diện tích tưới nông nghiệp khoảng 20.329 ha, diện 
tích tiêu úng là 3.262 ha, diện tích ngăn lũ là 1.100 ha, diện tích ngăn mặn là 4.900 ha. 
Tổng chiều dài kênh mương được kiên cố hóa là 456,981 km, đạt 65,28%. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh ven biển, với lợi thế diện tích mặt nước lớn, rất thích hợp cho 
việc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Những năm qua, phát triển ngành nuôi 
trồng thủy sản không chỉ có khả năng tạo ra đột phá kinh tế, góp phần tạo nguồn cung 
nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu thủy sản, mà còn giúp giảm áp lực trong khai thác thủy 
sản xa bờ. 

2.4. Khai thác, sử dụng mặt nước cho giao thông thủy 
Giao thông thủy tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được xem là một trong các yếu tố quan 
trọng, then chốt trong việc kết nối với các tỉnh xung quanh tạo nên sự lưu thông hàng hóa 
đa dạng và phát triển chung của khu vực Nam Bộ. Do đó, việc khai thác sử dụng mặt 
nước cho hoạt động giao thông thủy tại tỉnh được xem trọng và khá phát triển với các loại 
cảng bao gồm: Cảng hàng hóa (Cảng xăng dầu Phước An, Cảng thủy nội địa Hà Sơn, 
Cảng thủy nội địa Đức Hạnh, Cảng Tổng hợp Trần Thành, Cảng VLXD Đông Phong, 
Cảng thủy nội địa Phú Mỹ - Cái Mép giai đoạn 1, Cảng dịch vụ nghề cá Hải Thành, Cảng 
Thủy nội địa Hưng Thái, Cảng tàu dịch vụ Sao Mai, Cảng thủy nội địa Phú Mỹ - Cái Mép 
(giai đoạn 2), Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảng thủy nội địa và kho bãi tổng hợp Bàn 
Thạch, Cảng thủy nội địa Bảo Toàn, Cảng thủy nội địa Mỏ Nhát), cảng hành khách (Cảng 
tàu khách Vũng Tàu), cảng chuyên dùng (Ụ tàu Đông Xuyên, Cảng Hải đội kiểm soát hải 
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quan khu vực phía nam, Cảng dầu nhà máy điện Bà Rịa), bến hành khách (Bến tàu khách 
Cầu Quan, Bến DL cáp reo Vũng Tàu), bến hàng hóa (Bến neo đậu ca nô &bãi bảo dưỡng 
thiết bị báo hiệu, Bến VLXD Nguyễn Thảo, Bến VLXD Quyết Thắng, Vùng nước khu neo 
đậu tàu thuyền Mạnh Hà). 

Bến Kho muối Cỏ May, Bến tổng hợp tạm thời Việt Séc, Bến VLXD Vĩnh Tiến, Bến xăng 
dầu Bến Súc, Bến VLXD Long Sơn, Bến VLXD Hồng Thuận, Bến VLXD Cái Mép, Bến 
VLXD  Cát Việt, Bến VLXD tạm thời Thành Chí, Bến Nhà máy bột cá East Wind Việt Nam, 
Bến VLXD Vũng Tàu Xanh, Bến VLXD Phước Hòa, Bến VLXD tạm thời Dung Sáng, Bến 
muối Xuân Nhân Nghĩa, Bến VLXD An Ngãi, Bến Xăng Dầu Trần Hùng, Bến Xăng Dầu 
Hòa Bình, Bến NMSX nước đá Công Thành, Bến xăng dầu Khải Thịnh, Bến Muối chợ 
bến, Bến thủy nội Đức Hạnh, Bến thủy nội địa Hoàng Anh, Bến thủy nội địa Chấn Long). 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều các khu vực vùng nước neo đậu khác nhau. 

3. Thực trạng công tác bảo vệ tài nguyên nước 
3.1. Bảo vệ tài nguyên nước mặt 
(1). Công tác bảo vệ nước mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xem là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ nguồn cấp nước cho toàn tỉnh trong điều kiện khan 
hiếm nguồn cung cấp nước. Để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên nước mặt, thời gian 
qua tỉnh đã thực hiện các công tác bảo vệ như: 

(v). Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng nhằm thực hiện nghiêm các quy định 
về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; nghiêm cấm các hành vi vi phạm 
hành lang bảo vệ nguồn nước. 

(vi). Nghiêm cấm các hành vi xây dựng (nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và 
các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước) gây đe dọa, làm 
suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước, gây sạt, lở bờ sông, 
suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến 
sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa;  

(vii). Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi 
hành lang bảo vệ nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm xây dựng mới hoặc mở rộng 
quy mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi 
chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế 
biến có nước thải nguy hại… 

(viii). Kiểm soát chặt chẽ các nguồn nước thải trước khi thải vào nguồn nước. 
Đến nay, có 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có 
hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; 100% rác thải công 
nghiệp, rác thải y tế đều được thu gom theo đúng quy định. 

Để quản lý hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại các vùng thượng nguồn 
thuộc bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng danh mục các ngành nghề không thu hút đầu tư, hạn 
chế thu hút đầu tư tại khu vực này. Theo đó, tỉnh cương quyết không thu hút đầu 
tư các dự án: Chế biến tinh bột sắn; chế biến mủ cao su; sản xuất hóa chất cơ 
bản; nhuộm, thuộc da; dệt có công đoạn nhuộm; sản xuất giấy các loại, bột giấy; 
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chế biến thủy, hải sản; sản xuất thuốc bảo vệ  thực vật; sản xuất phân bón vô cơ; 
sản xuất sơn, phụ gia, chất  tẩy rửa công nghiệp; sản xuất pin, ắc quy…; di dời 
xưởng nhuộm Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam ra khỏi khu vực thượng 
nguồn hồ Đá Đen; đã có nhiều cuộc khảo sát và làm việc với tỉnh Đồng Nai về Khu 
xử lý chất thải tập trung Thiên Phước (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) nhằm ngăn 
ngừa nước thải từ khu xử lý rác này đổ về hồ Đá Đen.  

(2). Kiểm tra thường xuyên các cơ sở chăn nuôi, xử lý nghiêm hành vi xả thải chưa 
đạt quy chuẩn ra môi trường. Những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước 
đều được nhận diện và kiểm soát. Những cơ sở chăn nuôi xâm phạm hành lang 
bảo vệ nguồn nước, đều phải đóng cửa hoặc di dời đến các khu chăn nuôi tập 
trung. Đến nay đã có 21/22 trang trại chăn nuôi quy mô cấp tỉnh đầu tư xong hệ 
thống xử lý nước thải sau biogas và không còn tình trạng xả nước thải trực tiếp ra 
môi trường; di dời, chấm dứt hoạt động 104 trang trại chăn nuôi ngoài quy hoạch, 
nằm ở thượng nguồn hồ nước; hơn 18.000 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có 
chuồng trại hợp vệ sinh, trong đó hơn 35% hộ chăn nuôi có hệ thống xử lý chất 
thải, nước thải (biogas); đã xây dựng được 61 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực 
vật sau sử dụng. 

(i). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguy cơ sự cố tiềm ẩn, hạn chế tác hại do 
nước gây ra: Xây dựng hoàn thiện các “kịch bản” phòng chống sự cố do 
nước thải nhằm bảo vệ các hồ chứa nước có dung tích hơn 5 triệu m3 nước 
(gồm các hồ: Đá Đen, Suối Giàu, Đá Bàng, Tầm Bó, Lồ Ồ); xây dựng các 
đê Chu Hải, Phước Hòa, Lộc An, kè Phước Tỉnh; xây dựng phương án 
phòng, chống lụt, bão của 12 hồ chứa nước và một đập dâng...  

(ii). Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn 
nước: Ban hành kế hoạch “Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các 
hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh” bao gồm nhiều hoạt động như: Phát tờ rơi 
tuyên truyền bảo vệ nguồn nước; lắp dựng pano áp phích tại các hồ cấp 
nước; hướng dẫn người dân không xả rác, vứt xác gia súc gia cầm xuống 
lòng hồ; phổ biến các quy định xử phạt nếu vi phạm hành lang an toàn 
nguồn nước… UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các huyện, 
thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, 
vận chuyển và xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, 
không vứt bừa bãi, tràn lan gây ô nhiễm môi trường; Sở Tài nguyên và Môi 
trường cũng phối hợp các địa phương tuyên truyền, khuyến khích người 
dân sử dụng các phương pháp tưới tiết kiệm và xử lý chất thải bằng hệ 
thống hầm biogas giúp bảo đảm vệ sinh môi trường. 

3.2. Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bố theo địa giới hành chính 
và theo tầng chứa nước. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 58.584 công trình khai 
thác nước dưới đất (giếng khoan và giếng đào), trong đó, huyện Xuyên Mộc có 20.560 
công trình và cũng là địa phương có nhiều công trình khai thác nước dưới đất nhất trong 
toàn tỉnh. Tỉnh đã khoanh vùng đăng ký khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 
1894/QĐ-UBND gồm có: TP. Vũng Tàu có 132,6 km²; TP. Bà Rịa 87,2 km²; TX. Phú Mỹ 

https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen-nuoc-duoi-dat-ptag.html
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252,9 km²; huyện Long Điền 56,9 km²; Châu Đức 414.4 km²; Đất Đỏ 196,9 km²; Xuyên 
Mộc 538,2 km²; Côn Đảo 74,4 km². Quyết định này là cơ sở pháp lý phục vụ công tác 
quản lý, cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất, công tác kiểm kê công trình, 
khối lượng khai thác nước dưới đất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện nhiều 
biện pháp bảo vệ môi trường nước dưới đất như: 

(1). Ban hành các chính sách, văn bản pháp luật bao gồm Chỉ thị, Quyết định, văn bản 
chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên 
nước dưới đất. 

(2). Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng nhằm thực hiện nghiêm các quy định về 
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; nghiêm cấm các hành vi vi phạm hành lang 
bảo vệ nguồn nước dưới đất. 

(3). Quản lý chặt chẽ nguồn nước dưới đất và nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn 
nước dưới đất. 

3.3. Bảo vệ tài nguyên nước mưa 
Hiện tại cơ chế bảo vệ và sử dụng nước mưa còn chưa được đẩy mạnh, nguồn nước 
mưa phần lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có những giải pháp tận dụng lại 
nguồn nước này. Tại các thành phố lớn của tỉnh như TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa, nước 
mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống đường cống và hố ga lắng cặn nhằm loại bỏ 
các đất cát bẩn trước khi xả thải ra sông, suối, biển. 

3.4. Bảo vệ tài nguyên nước biển 
Hoạt động du lịch biển và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển địa phận tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu rất phát triển và được xem là ngành mũi nhọn của tỉnh. Do đó, công tác 
bảo vệ tài nguyên nước mặt biển rất được quan tâm.  

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển. Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 40 khu vực phải thiết lập hành lang 
bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài bờ biển 48.618 m, trong đó phần đất liền có 27 khu vực 
với tổng chiều dài bờ biển là 36.744 m; phần huyện đảo, Côn Đảo có 13 khu vực với tổng 
chiều dài bờ biển là 11.874,4 m (gồm có: Hòn Côn Sơn: 05 khu vực với tổng chiều dài 
bờ biển 2.476,2 m; Hòn Cau: 02 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 881,2 m; Hòn Bảy 
Cạnh: 03 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 5.552,4 m; Hòn Tài: 01 khu vực với tổng 
chiều dài bờ biển 453,5 m; Hòn Bà: 01 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 1.887 m; Hòn 
Tre Lớn: 01 khu vực với tổng chiều dài bờ biển 624,1 m). Cùng với đó, các công tác về 
chính sách của tỉnh, các quy định về quản lý, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển 
cũng được thực thi. Tỉnh cũng triển khai các hoạt động về phối hợp tổ chức, đoàn thể, 
địa phương thực hiện hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam, hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”... 

4. Thực trạng công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 
ra 

4.1. Các thiệt hại, thiên tai do nước 
4.1.1. Mưa, lũ lụt và ngập lụt 
(1). Mưa lớn: với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn được xem là một loại thiên tai, 
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gây tổn thất cho sản xuất nông nghiệp và đôi khi gây thiệt hại cho khu vực đô thị. 
BĐKH có thể làm gia tăng mưa lớn. Mức độ hứng chịu thiên tai mưa lớn tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu được phân cấp theo tỷ lệ biến đổi lượng mưa. Mức độ hứng 
chịu mưa lớn cao nhất khi tỷ lệ tăng lượng mưa lớn nhất phân bố ở khu vực lớn. 

Bảng 75. Phân cấp ảnh hưởng biến đổi lượng mưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mức độ 1 2 3 4 5 
Tỷ lệ biến đổi (%) 12,05 14,64 17,24 19,83 22,43 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

Hình 66. Mức độ ảnh hưởng của mưa 
lớn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hình 67. Mức độ ảnh hưởng của ngập 
lụt đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(2). Ngập lụt: là loại hình thiên tai dễ gây tổn thất. Mức độ ngập lụt nặng do có 3 yếu 
tố quyết định: lượng mưa lớn và thủy triều. Trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu mực 
nước triểu được gia tăng thêm bởi nước biển dâng toàn cầu thì tình trạng ngập lụt 
càng thêm tiêu cực. Trong việc phân cấp mức độ hứng chịu ngập lụt của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, ngập lụt được mô phỏng với điều kiện có lượng mưa gây dòng 
chảy mực nước thủy triều có tính thêm mực nước ven biển gia tăng do nước biển 
dâng toàn cầu. Mức độ hứng chịu ngập lụt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân 
cấp theo độ sâu ngập phân bố theo không gian. 

Bảng 76. Phân cấp ảnh hưởng ngập lụt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mức độ 1 2 3 4 5 
Độ sâu ngập (cm) 158 180 203 225 247 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

Tỷ lệ ngập so với diện tích đất tự nhiên tại TP. Vũng Tàu là 18,93%; TP. Bà Rịa là 19,25%; 
TX. Phú Mỹ là 5,25%; huyện Long Điền là 15,71%; huyện Đất Đỏ là 0,15%. Các huyện 
Châu Đức và Xuyên Mộc không bị ngập. 
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Bảng 77. Tổng diện tích ngập theo hiện trạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Các huyện, thị xã,  
thành phố 

Tổng diện tích 
ngập (ha) 

Diện tích  
đất tự nhiên (ha) 

Tỉ lệ ngập so với 
DT tự nhiên (%) 

1 TP. Vũng Tàu 2.671,65 14.110 18,93 
2 TP. Bà Rịa 1.761,74 9.150 19,25 
3 TX. Phú Mỹ 1.752,06 33.384 5,25 
4 Huyện Long Điền 1.209,99 7.700 15,71 
5 Huyện Đất Đỏ 29,04 18.960 0,15 
6 Huyện Châu Đức 0,00 42.260 0,00 
7 Huyện Xuyên Mộc 0,00 64.090 0,00 
8 Huyện Côn Đảo 34,31 7.600 0,45 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

Các lĩnh vực trong ngành tài nguyên nước bị ảnh hưởng ngập lụt như: (i) Các đường ống 
cấp nước thuộc địa phận TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền; (ii) 
Nhà máy nước thuộc huyện Long Điền; (iii) Các vùng tưới tiêu ở khu vực TX. Phú Mỹ; 
(iv) Khu vực sông Cỏ Mây, sông Dinh đoạn chảy qua TP. Vũng Tàu và Bà Rịa và đoạn 
sông Thị Vải chảy qua TX. Phú Mỹ. Tuy mức ngập ở các lĩnh vực tài nguyên nước trên 
các địa bàn ở mức thấp nhưng cũng cần chú ý và có các biện pháp thích hợp nhằm hạn 
chế ngập, bảo vệ các tài nguyên khỏi ảnh hưởng của ngập. 

4.1.2. Hạn hán và xâm nhập mặn 
(1). Hạn hán: là tình trạng thiếu nước mưa cũng như thiếu nước mặt, tình trạng nước 

này là một trong những yếu tố dẫn đến xâm nhập mặn. Hạn hán là một loại hình 
thiên tai khá rõ không những gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp mà còn gây 
thiệt hại cho các lĩnh vực khác như giao thông, sinh hoạt. Chỉ số khô hạn (SPI) 
được tính toán theo kịch bản biến đổi khí hậu về lượng mưa được xem là kịch bản 
biến đổi khí hậu thứ cấp nhằm phục vụ việc giám sát hạn hán để phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Chỉ số SPI nằm trong khoảng từ -4 đến 4. Giá trị càng thấp (càng có 
giá âm) thì mức độ khắc nghiệt càng cao. Tuy nhiên, trong các kịch bản BĐKH về 
hạn hán theo chỉ số SPI, giá trị tuyệt đối của chênh lệch âm càng lớn thì mức độ 
khắc nghiệt của hạn càng gia tăng.  

 
Bảng 78. Phân cấp ảnh hưởng hạn hán tỉnh Bà Rịa - VũngTàu 

Mức độ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∆ SPI 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,66 0,90 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 
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Hình 68. Mức độ ảnh hưởng của hạn 
hán đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hình 69. Mức độ ảnh hưởng xâm nhập 
mặn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(2). Xâm nhập mặn: Mức độ hứng chịu xâm nhập mặn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được 
phân cấp theo nồng độ mặn theo mục đích sử dụng nước và theo không gian là 
các khu vực ven sông.  

Bảng 79. Phân cấp ảnh hưởng của xâm nhập mặn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mức độ 1 2 3 4 5 
Độ mặn (‰) 1 2 3 4 30 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

4.1.3. Sạt lở lòng, bờ bãi sông, bờ biển 
Dọc theo bờ biển đoạn từ Bình Châu đến Vũng Tàu có 13 khu vực xảy ra hiện tượng xói 
bồi. Trong đó có 10 khu vực xảy ra sạt lở bờ với tổng chiều dài bị sạt lở là 42 km, 03 khu 
vực cửa sông bị bồi lấp. 

Hình 70. Các khu vực bị bờ biển đang bị xói lở đe dọa trên khu vực từ mũi Nghinh 
Phong đến Bình Châu 
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Bảng 80. Hiện trạng các khu vực xói bồi bờ biển đoạn từ Bình Châu đến Vũng Tàu 

TT Khu vực Vị trí 

Quy mô xói bồi Ảnh hưởng 

Ghi chú Chiều dài 
bờ bị xói 

bồi (m) 

Tốc độ 
xói bồi 

(m/năm) 

Khu 
dân 
cư 

Khu 
du 

lịch 

Cơ 
sở hạ 

tầng 

Khu 
sản 

xuất 

1 

Bến Lội - 
Bình Châu 

Bờ phía ĐB 
cửa Bến Lội 3.000 -5 x   x  

2 Cửa Bến Lội 500    x x 
Khu vực 

vừa xói vừa 
bồi 

3 Bờ phía TN 
cửa Bến Lội 1.000 -5    x  

4 

Mũi Ba Kiềm 
- Hồ Tràm 

Mũi Ba Kiềm 2.000 -5   x   

5 KDL bãi tắm 
Hồ Cốc 3.000 10 + -15  x    

6 KDL Hồ Tràm 2.000 -4 + 10  x    

7 

Cửa Lộc An 
- mũi Kỳ Vân 

Cửa Lộc An - 
phía Bắc 9.000 -5 x   x  

8 Cửa Lộc An 450 +/- 200   x x 
Khu vực 

vừa xói vừa 
bồi 

9 Cửa Lộc An - 
mũi Kỳ Vân 13.000 -10 + -15 x x x   

10 

Mũi Kỳ Vân - 
cửa Lấp 

Bờ phía bắc 
cửa Lấp 3.000 -10 + -25 x     

11 Cửa Lấp 2.000 +150 (*)   x x 
Bồi lấp lòng 

dẫn vùn 
cửa 

12 Bờ phía nam 
Cửa Lấp (P12) 2.800 -10 + -20   x   

13 
Cửa Lấp - 
Mũi Nghinh 
Phong 

P.12 đến P.10 3.500 -5  x x  
 

Ghi chú: “+” Bồi lấp; “-“ Xói lở”; (*): Tốc độ phát triển bãi bồi theo chiều dài. 

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 

Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra khá phổ biến trên đoạn từ Bình Châu đến Vũng Tàu (mũi 
Nghinh Phong), trong khi đó tình trạng bồi lắng chủ yếu diễn ra ở khu vực các cửa sông. 
Thời gian xảy ra hiện tượng xói lở, bồi lắng bờ biển có thể là trong thời kỳ có gió mùa 
Đông Bắc (vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) hoặc trong thời kỳ có gió mùa 
Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10) tùy từng khu vực, đoạn bờ cụ thể. Tuy nhiên, hiện 
tượng xói bồi thường diễn ra mạnh trong thời kỳ có gió mùa Đông Bắc, còn trong thời kỳ 
có gió mùa Tây Nam diễn biến xói bồi thường xảy ra với mức độ nhẹ hơn. 

(1). Khu vực từ mũi Nghinh Phong đến cửa sông Cửa Lấp là khu vực có hiện tượng 
sạt lở bờ biển diễn ra cả trong mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Các khu 
vực còn lại thuộc đoạn từ sông Cửa Lấp đến Bình Châu hiện tượng sạt lở bờ biển 
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chủ yếu xảy ra vào mùa gió Đông Bắc, ngược lại vào mùa gió Tây Nam bờ biển 
chủ yếu được bồi lấp. 

(2). Khu vực các cửa sông gồm: cửa Bến Lội, cửa Lộc An, cửa Lấp thường bị bồi lấp 
mạnh làm thay đổi luồng lạch, cản trở đến tiêu thoát lũ, gây khó khăn cho tàu 
thuyền vào ra. 

4.2. Các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 72 công trình thủy lợi, đê, kè (gồm: 30 hồ chứa, 27 đập 
dâng, 03 kênh tiêu, 02 trạm bơm, 04 đê ngăn mặn, 01 đê ngăn lũ, 04 kè biển, 01 kè sông). 
Tổng dung tích trữ của các hồ chứa theo thiết kế là 318,95 triệu m3; tổng diện tích tưới 
theo thiết kế là 21.588 ha; diện tích tiêu úng là 3.262 ha; diện tích ngăn lũ là 600 ha; diện 
tích ngăn mặn là 4.900 ha; cấp nước sinh hoạt theo thiết kế là 577.784 m3/ngày đêm, bảo 
vệ cho khoảng 11.000 dân cư. 

Tổng chiều dài kênh mương tỉnh quản lý là 777,866 km, đã kiên cố 600,165 km và lắp 
đặt ống nhựa 3.050 km. Hầu hết, các công trình thủy lợi được xây dựng trước năm 1993, 
các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cần sửa chữa là 10 hồ, giai đoạn 2016-2020, đã và 
đang sửa chữa 07 hồ (có 03 hồ đã hoàn thành, 02 hồ khởi công năm 2019 và 02 hồ đang 
triển khai thủ tục đầu tư). 

Bảng 81. Hệ thống hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Danh mục Địa điểm 
Năm XD, 
đưa vào 

hoạt động 
Diện tích 

(ha) 
Dung tích 
(triệu m3) 

Năng lực 
tưới và 

cấp nước 

1 

Hồ sông Ray 
Huyện Châu Đức, 
Xuyên Mộc tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu; 
huyện Cẩm Mỹ (Đồng 
Nai) 

2005; 
2012 

2.064,13 215,36 

 

Diện tích tưới (ha) 9.357 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 535.000 

Phát điện (MW) 2,5 

2 

Hồ Đá Đen 

TX. Phú Mỹ, huyện 
Châu Đức 

1997; 
2004 

832,8 33,4 

 

Diện tích tưới (ha) 1.314 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 500.000 

3 

Hồ Châu Pha 

TX. Phú Mỹ 
1999; 
2002 

255,41 3,52 

 

Diện tích tưới (ha) 530 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 6.000 

4 

Hồ Đá Bàng 

Huyện Đất Đỏ, Châu 
Đức 

1983; 
1985 

261,32 11,35 

 

Diện tích tưới (ha) 1.300 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 20.000 

5 

Hồ Suối Giàu 

Huyện Châu Đức 
1990; 
1992 

210,3 12,2 

 

Diện tích tưới (ha) 1.000 

Nuôi trồng thủy sản 51,4 
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TT Danh mục Địa điểm 
Năm XD, 
đưa vào 

hoạt động 
Diện tích 

(ha) 
Dung tích 
(triệu m3) 

Năng lực 
tưới và 

cấp nước 

6 
Hồ Lồ Ô 

Huyện Đất Đỏ 
1990; 
1992 

102 6,0 
 

Diện tích tưới (ha) 300 

7 
Hồ Suối Môn 

Huyện Đất Đỏ 
1986; 
1987 

80,45 1,6 
 

Diện tích tưới (ha) 350 

8 
Hồ Xuyên Mộc 

Huyện Xuyên Mộc 
1984; 
1985 

187,83 4,5 
 

Diện tích tưới (ha) 350 

9 

Hồ Suối Các 

Huyện Xuyên Mộc 
1993; 
1995 

142,7 4,3 

 

Diện tích tưới (ha) 380 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 6.000 

10 

Hồ Sông Hỏa 

Huyện Xuyên Mộc 
2004; 
2006 

257,43 2,22 

5.400 

Diện tích tưới (ha) 463 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 6.000 

11 
Hồ Tầm Bó 

Huyện Châu Đức 
1995; 
1997 

136 5,85 
 

Diện tích tưới (ha) 645 

12 

Hồ Kim Long 

Huyện Châu Đức 
1986; 
1988 

81,95 2,53 

 

Diện tích tưới (ha) 550 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 6.000 

13 
Hồ Gia Hoét I 

Huyện Châu Đức 
1986; 
1988 

94,9 4,0 
 

Diện tích tưới (ha) 650 

14 
Hồ Núi Nhan 

Huyện Châu Đức 
2002; 
2003 

31,9 1,12 
 

Diện tích tưới (ha) 350 

15 
Hồ Suối Sao 

Huyện Châu Đức 1988 5,24 0,107 
 

Diện tích tưới (ha) 5 

16 
Hồ Suối Đôi 

Huyện Châu Đức 
1988; 
1989 

9,58 0,165 
 

Diện tích tưới (ha) 300 

17 
Hồ Gia Hoét II 

Huyện Châu Đức 1986 3,8 0,108 
 

Diện tích tưới (ha) 5 

18 
Bút Thiền Huyện Long Điền và 

huyện Đất Đỏ 
1988 - 

1989 64,96 2,4 
 

Diện tích tưới (ha) 120 

19 
Sở Bông 

Huyện Đất Đỏ 1993 - 
1996 32,15 0,82 

 

Diện tích tưới (ha) 250 

20 
Suối Đá 

TX. Phú Mỹ 1993 - 
1994 20 0,78 

 

Diện tích tưới (ha) 150 

21 Suối Nhum TX. Phú Mỹ 2002  2,0  
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TT Danh mục Địa điểm 
Năm XD, 
đưa vào 

hoạt động 
Diện tích 

(ha) 
Dung tích 
(triệu m3) 

Năng lực 
tưới và 

cấp nước 
Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày) 20.000 

22 
Quang Trung I 

Huyện Côn Đảo 1999 22,8 0,518 
 

Cấp nước sinh hoạt 
(m3/ngày 5.000 

Nguồn: Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Bảng 82. Hệ thống kênh mương cấp 1, cấp 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên Kênh Đầu tuyến - cuối 
tuyến 

Chyều 
dài (m) 

Năm 
hoạt 

động 

Phân 
loại 

kênh  
Khu vực 

tưới 
Năng lực 
tưới (ha) 

1 Kênh đập Suối 
Nghệ  

Đập Suối Nghệ - xã 
Suối Nghệ  1.700 1975 I  150 

2 Kênh đập Cầu 
Mới   4.236 2000   173 

 - Kênh N1  Đập Cầu Mới - Xóm 
Rẫy xã Phước Thuận  2.304 2000 I Xóm Rẫy  

 - Kênh N2  Đập Cầu Mới - Gò Cà 
xã Phước Thuận  1.932 2000 I Gò Cà  

3 Kênh hồ Đá 
Bàng   8.926 2000   1.300 

 - Kênh chính  Hồ Đá Bàng - ngã 3 
cây vừng  4.017 2000 Kênh 

chính 

Huyện 
Long Điền, 

Đất Đỏ 
 

 - Kênh Long 
Điền  

Ngã 3 cây vừng - đập 
Đá Me Heo  1.693 2000 I 

TT. Long 
Điền, xã 
An Ngãi 

 

 - Kênh tiếp 
nước  

Từ K19+750 kênh 
chính hồ Sông Ray - 
hồ Đá Bàng  

80 2018 I Tiếp nước  

 - Kênh Đập Bà  Đập Bà - Tập đoàn 20 
xã Long Phước  1.821 2000 I Xã Long 

Phước  

 -Kênh mương 
Giang  

Ngã 3 cây vừng - đập 
Bà Lụa  1.315 2014 I TT Đất Đỏ, 

xã An Nhứt  

4 Kênh đập dâng 
sông Ray  7.645    800 

 -Kênh tiếp 
nước  

Từ kênh Lồ Ồ - Sông 
Ray  3.686 2001 I Tiếp nước  

 - Kênh bờ trái 
đập Sông Ray  

Từ đập Sông Ray - xã 
Phước Thuận (huyện 
Xuyên Mộc)  

3.959 2011 I Xã Láng  

5 Kênh hồ Lồ Ô  1.642 2002  
Xã Láng 

Dài, Phước 
Long Thọ 

350 

 - Kênh N1  Từ Hồ lồ Ồ - Phước 
Long Thọ  500 2002 I  

 - Kênh N4  Từ K0+500 kênh N1 - 1.142 2002 I  
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TT Tên Kênh Đầu tuyến - cuối 
tuyến 

Chyều 
dài (m) 

Năm 
hoạt 

động 

Phân 
loại 

kênh  
Khu vực 

tưới 
Năng lực 
tưới (ha) 

xã Láng Dài  

6 Kênh đập sông 
Dinh I  13.380    600 

 - Kênh N1  Đập Sông Dinh I 
- đường Hùng vương  2.204 2002 I 

Phường 
Phước 
Hưng 

-Bà Rịa 

 

 - Kênh N2  Đập Sông Dinh I - 
QL51  4.676 2002 I 

Tân Hưng, 
Kim Dinh, 

Long 
Hương - 

Bà 
Rịa 

 

 - Kênh N3  Đập Sông Dinh I - 
Bệnh viện BR mới  2.933 2002 I Hòa Long - 

Long Tâm  

 - Kênh N3 kéo 
dài  

Bệnh viện BR mới - 
huyện Long Điền  3.567 2011 I Huyện 

Long  

7 Kênh hồ Tầm 
Bó  11.355 2003   645 

 - Kênh chính  Từ Hồ Tầm Bó - ấp 
Lộc Hòa xã Bình Giã  3.868 2003  

Bình Giã, 
Bình 

Trung, thị 
trấn Ngãi 

Giao 

 

 - Kênh N1  
Từ K3+3868 kênh 
chính - thôn 6 xã Bình 
Trung  

3.761 2003 I  

 - Kênh N2  
Từ K3+3868 kênh 
chính - ấp Vĩnh Bình 
xã Bình Giã  

3.051 2003 I  

 - Kênh Đá Bạc  Đập Phước An - xã Đá 
Bạc  675 2003 I 

Huyện 
Châu 
Đức 

 

8 Kênh hồ Suối 
Giàu  10.700 2003   1.000 

 - Kênh chính  Từ hồ Suối Giàu xã 
Phước Long Thọ  10.700 2003 

Kênh 
Chính 

Huyện 
Châu Đức 

- Đất 
Đỏ 

 

9 Kênh hồ Xuyên 
Mộc  11.290 2003   350 

 - Kênh N  Từ hồ Xuyên Mộc - 
đập Bào Mây  900 2003 Kênh 

chính 

Thị trấn 
Phước 

Bửu - xã 
Phước 
Thuận 

 

 - Kênh N1  Từ đập Bào Mây- khu 
Đá Trắng  2.940 2003 I 

Xã Phước 
Thuận 

 

 - Kênh N2  Từ đập Ông Hương - 
khu Núi Le  4.750 2003 I  
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TT Tên Kênh Đầu tuyến - cuối 
tuyến 

Chyều 
dài (m) 

Năm 
hoạt 

động 

Phân 
loại 

kênh  
Khu vực 

tưới 
Năng lực 
tưới (ha) 

 - Kênh N3  Từ ấp Gò Cát - khu 
Đồng Chùa  1.600 2003 I  

 - Kênh Phước 
Tân  

Từ đê Phước Bửu số 
1- 
hồ Xuyên Mộc  

1.100 2003 I  

10 Kênh đập Sông 
Xoài  7.900 2004   580 

 - Kênh N1  Từ đập Sông Xoài - xã 
Hòa Long  6.850 2004 I 

Huyện 
Châu 

Đức - Bà 
Rịa 

 

 - Kênh N2  Từ đập Sông Xoài - ấp 
Tân Lễ A  1.050 2004 I Xã Châu 

Pha  

11 Kênh hồ Suối 
Các  15.362 2005   380 

 - Kênh dẫn  Từ hồ Suối Các - ấp 
Phúc Tân xã Hòa Hiệp  55 2005 Kênh 

chính 

Xã Hòa 
Hiệp 

 

 - Kênh chính  Ấp Phúc Tân - ấp Phú 
Sơn xã Hòa Hiệp  3.525 2005   

 - Kênh N1  Ấp Phúc Tân - ấp Phú 
Thiện xã Hòa Hiệp  2.950 2005 I  

 - Kênh N2  Ấp Phúc Tân - ấp Phú 
Sơn xã Hòa Hiệp  1.100 2005 I  

 - Kênh N3   950 2005 I  

 - Kênh N4, N5  Ấp Phú Sơn - ấp Phú 
Lâm xã Hòa Hiệp  4.287 2011 I  

 Kênh Bàu So  Ấp Phúc Tân - ấp Phú 
Sơn xã Hòa Hiệp  2.495 2017 I  

12 Kênh hồ Châu 
Pha  7.170 2006   530 

 - Kênh chính  Từ hồ Châu Pha - Suối 
Tre  4.920 2006 Kênh 

chính 
Xã Châu 

Pha  

 - Kênh N4  
Từ K1+300 kênh chính 
hồ Châu Pha - Tân Lễ 
B xã Châu Pha  

2.250 2006 I   

13 Kênh chính hồ 
Đá Đen 

Từ Hồ Đá Đen - Công 
ty cấp nước  1.950 2006 chính 

Kênh 

Các Công 
ty cấp 
nước 

Cấp nước 
50.000 

m3/ngày 

14 Kênh hồ Suối 
Môn  3.484    350 

 - Kênh chính  Từ hồ Suối Môn - xã 
Long Tân  1.284 2010 Kênh 

chính 
Xã Long 

Tân 

 

 - Kênh cấp I  
Từ K1+284 Kênh kênh 
chính Suối Môn - xã 
Long Tân  

2.200 2014 I  
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TT Tên Kênh Đầu tuyến - cuối 
tuyến 

Chyều 
dài (m) 

Năm 
hoạt 

động 

Phân 
loại 

kênh  
Khu vực 

tưới 
Năng lực 
tưới (ha) 

15 Kênh hồ sông 
Hỏa  10.572 2013   463 

 - Kênh chính  
Hồ Sông Hỏa - Cầu 
Suối Các 1, xã Bông 
Trang  

3.007 2013 Kênh 
chính Xã Bông 

Trang 

 

 - Kênh cấp I  Kênh chính hồ Sông 
Hỏa - xã Bông Trang  7.565 2013 I  

16 Kênh hồ sông 
Ray  67.679    9.357 

 - Kênh chính  Từ hồ Sông Ray - hồ 
Đá Đen  30.992 2015 Kênh 

chính 

Huyện 
Châu 

Đức-Đất 
Đỏ -Xuyên 

Mộc;  

Tiếp 
nước cho 

Xuyên Mộc, 
Đá Đen  
535.000 
m3/ngày 

 - Kênh N1  
Từ K6+425 Kênh 
chính Sông Ray - thôn 
4 xã Suối Rao  

2.885 2016 I Huyện 
Châu Đức  

 - Kênh N3  
Từ K8+960 Kênh 
chính Sông Ray - thôn 
4 xã Suối Rao  

3.100 2016 I Huyện 
Châu Đức  

 - Kênh N5  
Từ K11+743 Kênh 
chính Sông Ray - thôn 
1 xã Suối Rao  

1.823 2016 I Châu Đức 
Huyện  

 - Kênh N7  
Từ K14+388 Kênh 
chính Sông Ray - xã 
Phước Hội  

12.364 2015 I 
Huyện 

Xuyên Mộc 
- Đất Đỏ 

 

 - Kênh N9  Từ K17+113 Kênh 
chính Sông Ray - TL52  3.726 2015 I Huyện Đất 

Đỏ  

 
- Kênh chuyển 
nước sang 
Xuyên Mộc 

Từ K1+600 kênh N7 - 
hồ Xuyên Mộc  12.789 2014-

2015 I 
Tiếp nước 

về hồ 
Xuyên Mộc 

 

17 
Kênh trạm bơm 
Châu Pha - 
sông Xoài 

 14.132 2016   444 

 - Kênh chính  
Từ Đường ống Châu 
Ro 
- ấp Bàu Phượng  

3.925 2016 Kênh 
chính Xã Châu 

Pha 

 

 - Kênh nhánh  Từ kênh chính - xã 
Châu Pha  8.723 2016 I  

 - Đường ống 
Châu Ro  

Từ Trạm bơn - kênh 
chính  1.484 2016 Kênh 

chính Dẫn nước  

18 Kênh đập Suối 
Sỏi  1.623    80 

 - Kênh tiếp 
nước  

Từ K23+459 Kênh 
chính Sông Ray - 
QL56  

295 2019 I 
Tiếp nước 

từ hồ Sông 
Ray về đập 
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TT Tên Kênh Đầu tuyến - cuối 
tuyến 

Chyều 
dài (m) 

Năm 
hoạt 

động 

Phân 
loại 

kênh  
Khu vực 

tưới 
Năng lực 
tưới (ha) 

Suối Sỏi 

 - Kênh N1  Đập Suối Sỏi - Cầu Sắt 
Nghĩa Thành  1.328 2018 I 

Huyện 
Châu 

Đức - TP. 
Bà Rịa 

 

19 Kênh trạm bơm 
Phước Bửu 

Trạm bơm - đập dâng 
Cầu Mới 3.050   Xã Phước 

Thuận 80 

20 Kênh chính hồ 
Gia Hoét I 

Từ hồ Gia Hoét I - xã 
Xuân Sơn 6.219 2018 Kênh 

chính 

Xã Bình 
Trung, 

Xuân Sơn 
166 

21 Kênh Hòa Bình 
Phước Tân  26.156  I Đang thi 

công  

22 Kênh N4 đập 
Sông Dinh  565  I Đang xây 

dựng  

23 Kênh tưới 
Phước Hội  5.615  I Đang xây 

dựng  

Tổng cộng  242.351     

Nguồn: Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4.3. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai do nước gây ra 
Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, 
giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị 
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

4.3.1. Công tác phòng chống lũ lụt, ngập lụt 
(1). Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người 

dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó. 

(2). Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các 
ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện; rà soát quy chế hoạt động và triển 
khai thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả. 

(3). Khẩn trương kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai 
thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công 
trình phòng chống sạt lở, tiêu thoát nước,... xác định các trọng điểm xung yếu, bố 
trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn, tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải 
quyết kịp thời sự cố hư hỏng có thể xảy ra. 

(4). Đẩy mạnh hoạt động quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch thu chi, triển 
khai thu và sử dụng theo đúng quy định, phát huy hiệu quả quỹ, tạo nguồn lực 
phục vụ công tác phòng chống thiên tai của địa phương. 

(5). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; vận động, hướng dẫn nhân dân 
phòng chống bão; rà soát vận động di dời đối với những hộ dân sống tại các khu 
vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. 
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4.3.2. Công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn 
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khô hanh nắng hạn kéo dài, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã tổ chức các ngành, địa phương thực hiện các biện pháp cụ thể để ứng phó, phòng 
chống hạn hán, thiếu nước cụ thể như: 

(1). Tập trung sửa chữa, nạo vét, phát quang tạo thông thoáng bảo đảm dòng chảy ổn 
định trên các hệ thống kênh tưới. Thường xuyên kiểm tra khu tưới để kịp thời điều 
phối nước cho phù hợp thực tế, lập lịch tưới cụ thể cho từng công trình và từng 
khu vực sản xuất. Chỉ đạo công tác điều phối nước cho phù hợp thực tế tránh nơi 
thừa, nơi thiếu... tổ chức, tập trung gieo sạ đúng thời vụ.  

(2). Trường hợp xảy ra nắng hạn kéo dài, tỉnh đã tổ chức điều phối nước bằng cách 
đưa nước từ công trình hồ chứa nước Sông Ray hỗ trợ cho đập dâng Sông Ray, 
hồ chứa nước Suối Giàu, hồ chứa nước Lồ Ồ, hồ chứa nước Suối Môn, hồ chứa 
nước Xuyên Mộc và hồ chứa nước Đá Bàng bảo đảm tưới cho các khu tưới. Đối 
với các công trình không có nguồn nước hỗ trợ từ hồ chứa nước Sông Ray như 
hồ chứa nước Sông Hỏa, hồ chứa nước Suối Các khi xảy ra hạn hán tổ chức bơm 
nguồn nước còn lại (dung tích chết) để chống hạn. Đối với khu tưới công trình đập 
dâng Cầu Mới khi xảy ra hạn hán tổ chức điều phối nguồn nước từ hồ chứa nước 
Sông Hỏa và trạm bơm Phước Bửu để hỗ trợ chống hạn. 

(3). Đối với việc chống xâm nhập mặn, tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi tổ chức đóng kín các cống dưới đê, hàng tuần tổ chức kiểm tra 
nhằm phát hiện kịp thời các sự cố để có biện pháp khắc phục, hạn chế rò rỉ xâm 
nhập mặn cho các diện tích sản xuất nông nghiệp trong đê.  

(4). Để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đối với nuôi trồng thủy sản, các ngành chức 
năng và địa phương tập trung tuyên truyền để người dân thiết kế các ao lắng, hồ 
chứa dự trữ để làm giảm độ mặn trước khi đưa vào ao nuôi. Đồng thời, khuyến 
cáo người dân chủ động trồng thêm các loại cây cỏ hoặc dự trữ thức ăn bằng các 
phương pháp ủ chua, phơi khô hoặc phối trộn thức ăn tinh bổ sung. 

4.3.3. Công tác phòng chống sạt lở lòng, bờ bãi sông, bờ biển 
Dựa trên kết quả nghiên cứu các trọng điểm xói lở và tốc độ xói lở, nguy cơ và mức độ 
thiệt hại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện một số giải pháp công trình như: (i) thực 
hiện nuôi bãi, chuyển cát tại các khu vực trọng điểm sạt lở; (ii) thực hiện các giải pháp ổn 
định bờ biển đoạn từ cửa Bến Lội đến Bình Châu; (iii) xây dựng các công trình kè kết hợp 
bù cát tái tạo bãi bảo vệ khu dân cư thị trấn Long Hải; (iv) xây dựng các công trình ngăn 
cát, giảm sóng, ổn định tuyến luồng tại các cửa Lộc An và cửa Lấp; (v) xây dựng kè kết 
hợp bù cát tạo bãi đoạn từ Dinh Cô đến hết khu dân cư hiện hữu (về phía Nam), bù cát 
tái tạo bãi tại các khu vực kè thị trấn Phước Hải; (vi) xây dựng các công trình kè mỏ hàn, 
mũi điều khiển tại các khu vực mũi Ba Kiểm, mũi Cơm Thiêu đến mũi Kỳ Vân, tuyến kè 
bảo vệ bờ từ đoạn kè hiện hữu thị trấn Phước Hải đến đê hữu chắn sóng cửa Lộc An. 
Cụ thể các công trình như sau: 

(1). Đoạn bờ biển từ mũi Nghing Phong đến mũi Kỳ Vân 

(i). Đoạn từ mũi Nghinh Phong đến Cửa Lấp: (i) Xây dựng hai đê ngăn cát chắn 
sóng để ổn định luồng vào ra Cửa Lấp và tạo khu neo đậu tàu thuyền; (ii) 
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Xây dựng kè mái nghiêng dạng bậc thang từ Khu căn hộ nghỉ dưỡng Blue 
Sapphire Resort thuộc phường 10 đến Cửa Lấp (đến gốc đê hữu chắn sóng 
Cửa Lấp) dài 4.985 m, tuyến kè bám sát đường bờ hiện hữu; (iii) Bố trí các 
mỏ hàn dài (02 mỏ hàn chữ T) kết hợp bù cát tạo bãi bên ngoài cồn cát nhô 
khu vực Trại Nhái thuộc phường 12, TP. Vũng Tàu; (iv) Thực hiện nuôi bãi 
bằng hình thức chuyển cát từ khu vực phía Bắc đê tả chắn sóng Cửa Lấp 
đến khu vực phía Nam đoạn mỏ hàn thuộc phường 11, TP. Vũng Tàu với 
định kỳ 3 năm/lần. 

(ii). Đoạn Cửa Lấp đến Phước Hưng: Xây dựng kè mái nghiêng kết hợp đường 
giao thông nối tiếp kè Phước Tỉnh (dài 2.500 m), tuyến kè nối tiếp tuyền kè 
cũ đồng nghĩa với việc dịch ra ngoài 40-45 m so với đường bờ biển hiện 
trạng. 

(iii). Đoạn thị trấn Long Hải: (i) Bố trí kè kết hợp đường giao thông từ Dinh Cô 
đến hết khu dân cư hiện hữu; (ii) Xây dựng hệ thống kè mỏ hàn dạng chữ 
Y và đê phá sóng xa bờ, kết hợp đổ san lấp cát tạo bãi phía trước kè cảnh 
quan với chiều rộng bãi tối thiểu 20 m ở đoạn bờ biển từ mũi Cơm Thiêu 
đến mũi Kỳ Vân. Ngoài chức năng làm bãi tắm, bãi biển còn có chức năng 
giảm sóng, bảo vệ công trình phía sau khi có bão. Công tác đổ cát san lấp 
tạo bãi phải thực hiện cùng lúc với việc xây dựng kè để đảm bảo ít ảnh 
hưởng nhất đến vùng bờ biển phía hạ du; (iii) Thực hiện nuôi bãi với chu kỳ 
03 năm một lần đoạn bờ biển từ Dinh Cô đến hết Đoàn an điều dưỡng 298. 

(2). Đoạn bờ biển từ Mũi Kỳ Vân đến mũi Hồ Tràm 

(i). Đoạn thị trấn Phước Hải: (i) Xây dựng kè cảnh quan nối tiếp vào tuyến kè 
hiện tại của khu du lịch Hải Dương, sử dụng kết cấu kè mái nghiêng dạng 
bậc thang, kết hợp bồi đắp tạo bãi phía trước đảm bảo chống xói lở do bão 
bao gồm cả đoạn kè khu Hải Dương; (ii) Xây dựng các đê phá sóng xa bờ 
tạo bồi dạng tolombo tại vị trí xói lở phía trước khu du lịch Hải Dương; (iii) 
Bồi cát tạo bãi phía trước kè hiện hữu thị trấn Phước Hải đoạn đã bị mất 
bãi trước; (iv) Đồi với các khu vực chưa xây dựng hạ tầng, cần quy định 
khoảng lùi xây dựng tối thiểu 20 m từ bờ biển. 

(ii). Đoạn cửa Lộc An: (i) Xây dựng hai đê ngăn cát, chắn sóng ổn định tuyến 
luồng. Kết hợp nạo vét, xây dựng kè mái nghiêng chống xói lở và bồi đắp 
phía bờ Nam để chỉnh và ổn định tuyến luồng; (ii) Xây dựng tuyến kè bảo 
vệ bờ từ đoạn kè hiện hữu thị trấn Phước Hải đến đê hữu chắn sóng cửa 
Lộc An, tuyến kè đoạn giáp đê được đưa ra phía ngoài đường bờ hiện tại 
để taiora tuyền bờ trơn thuận với tuyến bờ phía trong đê. 

(iii). Đoạn từ Lộc An đến mũi Hồ Tràm: (i) Bù cát bồi đắp tạo bãi rộng tối thiểu 
20m phía trước kè đảm bảo khả năng bảo vệ kè và hạ tầng phía sau kè 
trong trường hợp có bão; (ii) Nuôi bãi theo phương thức xoay vòng cát các 
đoạn bờ biển với chu kỳ nuôi bãi 03 năm một lần, nguồn cát lấy từ phía Bắc 
đê tả chắn sóng cửa Lộc An và từ ngoài khơi từ độ sâu 20 m trở ra. 

(3). Đoạn bờ biển từ mũi Hồ Tràm đến mũi Ba Kiềm 
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(i). Đoạn bờ biển từ mũi Hồ Tràm đến Hồ Cốc: (i) Kè cảnh quan ven bờ, ưu 
tiên sử dụng kè nghiêng dạng bậc thang. Tuyến kè bám theo tuyến bờ hiện 
trạng; (ii) Bù cát bồi đắp tạo bãi rộng tối thiểu 20m phía trước kè đảm bảo 
khả năng bảo vệ kè trong trường hợp có bão, đồng thời làm bãi tắm du lịch. 

(ii). Đoạn mũi Ba Kiềm: Xây dựng 03 kè mỏ hàn (02 mỏ hàn chữ T) dạng mũi 
điều khiển tại vị trí xói lở mũi Ba Kiềm. 

(4). Đoạn mũi Ba Kiềm đến Bình Châu 

(i). Đoạn từ mũi Ba Kiềm đến cửa Bến Lội: Thực hiện chuyển cát từ phía Bắc 
đê tả ngăn cát cửa Bến Lội xuống phía Nam đê hữu để nuôi bãi cho khu 
vực bờ biển hạ nguồn. 

(ii). Đoạn từ mũi cửa Bến Lội đến hết địa phận xã Bình Châu: (i) Đào nắn chỉnh 
tuyến luồng của suối Nước Nóng để dòng chảy trở về cửa Bến Lội; (ii) Xây 
dựng kè ổn định vị trí sửa suối Chùa, kết hợp nạo vét khơi mồi thông luồng 
trước đầu mùa mưa lũ hàng năm. Chiều dài kè giới hạn để ít ảnh hưởng 
đến bờ biển phía hạ nguồn.   

4.3.4. Các biện pháp phòng chống thiên tai 
(1). Tích cực trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn giúp giảm dòng chảy mặt, hạn chế tối 

đa hiện tượng lũ quét, bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất nông nghiệp, chống 
sạt lở, bảo vệ các công trình xây dựng cơ bản. 

(2). Quy hoạch mùa vụ sản xuất và giống cây trồng thích hợp với từng khu vực trong 
vùng nhằm lách, tránh lũ chính vụ. 

(3). Xây dựng phương án dự báo, cảnh báo lũ và xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt. 

(4). Nghiên cứu, xem xét mở rộng các lòng sông thoát lũ và tăng cường khả năng thoát 
lũ cho các cửa sông nhờ nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng. 

(5). Xây dựng các công trình và đê ngăn mặn cho lũ tràn qua. 

(6). Xây dựng hệ thống các hồ chứa cắt lũ trên lưu vực sông. 

(7). Xây dựng qui hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; quy hoạch, xây 
dựng công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công trình hạ tầng giao thông, 
trong đó chú trọng đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ... 

(8). Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khả 
năng đối phó với thiên tai của mỗi người dân và cộng đồng. Nâng cao năng lực 
cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và lực lượng 
nhân dân địa phương. Hoàn thiện các chính sách, chế độ khuyến khích người dân 
tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 

IX. THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
1. Diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Trong 10 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xảy ra các loại hình 
thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, hạn hán, lũ - ngập lụt, mưa lớn, sạt lở đất, nắng 
nóng, xâm nhập mặn, gió mạnh trên biển... và tần suất xảy ra ngày càng thường xuyên 
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hơn, diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn. Loại hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề 
nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, tiếp theo là mưa lớn gây ngập lụt, hạn hán... Từ năm 2010 
đến nay, hậu quả của thiên tai đã làm chết 78 người, sập và làm hư hỏng trên 2.918 ngôi 
nhà, 14.034 ha cây trồng, 68.207 vật nuôi bị thiệt hại,... tổng giá trị thiệt hại ước tính 
khoảng 630 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại mang tính ảnh hưởng lâu dài).  

1.1. Bão, áp thấp nhiệt đới 
Trong 10 năm vừa qua, theo thống kế có 105 cơn bão và 57 cơn áp thấp nhiệt đới trên 
Biển Đông, trong đó có 02 cơn bão và 4 cơn áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp  đến 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Có 23 cơn bão và 13 cơn áp thấp nhiệt đới tuy không đổ 
bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, nhưng do ảnh hưởng bởi hoàn lưu đã gây ra lốc xoáy, mưa 
lớn làm thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. 

Bảng 83. Tổng hợp số cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong vòng 10 năm 

TT Nội dung 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Tổ
ng

 

1 Số cơn Bão trên Biển 
Đông 6 7 10 15 5 5 10 16 9 8 14 105 

2 Số cơn ATNĐ trên 
Biển Đông 5 7 2 2 2 2 9 16 7 4 1 57 

3 
Số cơn Bão ảnh 
hưởng trực tiếp Bà 
Rịa Vũng Tàu 

  1      1   2 

4 
Số cơn ATNĐ ảnh 
hưởng trực tiếp Bà 
Rịa Vũng Tàu 

1  1     2    4 

5 Số cơn Bão ảnh 
hưởng thời tiết 3 5 5 3 2 2  2  1  23 

6 Số cơn ATNĐ ảnh 
hưởng thời tiết 3 4 1 1 1  2   1  13 

Nguồn: Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu 2010-2020 

Bảng 84. Các cơn bão lớn đổ bộ và ảnh hưởng đến Bà Riạ - Vũng Tàu 

TT Tên bão Thời gian 
Cấp gió * 

(Thang 
Beufort) 

Mức độ tổn thương 

Thấp Trung 
bình Cao 

1 Bão số 5 (Linda) 1997 Cấp 9  x  

2 Bão số 9 (Durian) 11/2006 Cấp 9  x  

3 Bão số 1 (Pakhar) 01/2012 Cấp 8  x  

4 Bão số 9 (Usagi) 11/2018 Cấp 6-7 x   

Ghi chú: (*) Cấp gió thời điểm bão dự kiến đổ bộ vào đất liền trong vòng 24-48h tới. 
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1.2. Lũ, mưa lớn, ngập lụt 
(1). Lũ: do địa hình toàn tỉnh chủ yếu là núi đồi thấp lượn sóng và có nhiều cánh đồng 

tương đối bằng phẳng, lại nằm trong vùng ít bị ảnh hưởng của bão và áp thấp 
nhiệt đới, hình thái gây mưa thịnh hành trong mùa mưa chủ yếu là các trận mưa 
dông có tổng lượng mưa từ 50-100 mm/ngày và ít xảy ra trên diện rộng. Vì vậy, lũ 
hàng năm trên lưu vực nhìn chung nhỏ, ít nguy hiểm và không gây ảnh hưởng 
nhiều đến sản xuất. 

(2). Mưa lớn: mưa lớn là loại hình thiên tai có mức độ thiệt hại gây ra tương đối cao 
và khó dự báo chính xác được. Lượng mưa lớn nhất trung bình ngày nhiều năm 
ở các trạm đo đạc liên quan đến vùng dự án  chỉ trên dưới 100 mm. Tuy nhiên, 
trong những trường hợp do ảnh hưởng của bão hoặc một hình thái nhiễu động 
thời tiết đặc biệt, gây ra lượng mưa ngày rất lớn có thể đạt tới trên 200-300 
mm/ngày. 

Theo thống kê từ năm 2015 tới nay, mưa lớn gây ngập lụt xảy ra làm thiệt hại 13 
căn nhà, 2.521,78 ha lúa, 123,43 ha cây trồng lâu năm, 155,69 ha hoa màu, tràn 
369,14 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, chết 113 con gia súc, 5.119 con gia cầm, 
sạt lở làm trôi khoảng 3.800 m3 đất ảnh hưởng đến 03 hộ gia đình. Ngoài ra, có 
khoảng 0,3 ha ao cá và 0,3 ha đất trồng lúa bị đất bồi lấp với khối lượng khoảng 
4.000 m3, hư hỏng 457 trang thiết bị trong gia đình (xe máy, ô tô, mô tô điện, máy 
nổ, máy giặc, tủ lạnh…). 

Bảng 85. Lượng mưa ngày lớn nhất trong dãy năm tài liệu 

TT Các trạm X ngày max (mm) Năm xuất hiện Ghi chú 
1 Phước Lễ 202,3 1982  
2 Bình Ba 220,0 1952 Bão năm 1952 
3 Vũng Tàu 271,4 1994  
4 Long Thành 273.7 1952 Bão năm 1952 
5 Hàm Tân 420.3 1962  
6 Xuân Lộc 335,0 1952 Bão năm 1952 

Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam 

(3). Hạn hán: do lượng mưa hàng năm thấp (xấp xỉ 1.600 mm/năm), hơn nữa mùa 
mưa chỉ tập trung từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 
4 năm sau. Vào những tháng mùa khô, lượng mưa không đáng kể nên diện tích 
gieo trồng, đặc biệt là cây hàng năm giảm đáng kể, chỉ còn lại những khu vực có 
công trình thủy lợi. Hiện tại các công trình thủy lợi phục vụ tưới chỉ là các hồ chứa 
loại vừa và nhỏ và các đập dâng, nên chỉ phục vụ tưới vụ Đông Xuân sớm với khả 
năng hạn chế. Vào những năm mưa ít, hạn hán thường xảy ra, đặc biệt nghiêm 
trọng với những vùng không có công trình thủy lợi. Ngay trong mùa mưa cũng vẫn 
có thể xảy ra hạn hán cục bộ do những ngày không mưa kéo dài từ 7-15 ngày. 
Điển hình, 6 tháng đầu năm 2020, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây hạn hán 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số 
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xã như Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Phước Thuận, Xuyên Mộc, 
Bầu Lâm.  

(4). Lốc, sét: lốc xoáy là loại hình thiên tai có mức độ thiệt hại gây ra tương đối cao và 
không dự báo trước được. Từ năm 2014 đến nay, lốc xoáy xảy ra làm 01 người 
chết, sập hoàn toàn 01 căn nhà và khiến 76 nhà tốc mái, siêu vẹo, thiệt hại công 
trình phụ 05 hộ, chết 03 con gia súc... Ngoài ra, giông lốc còn ảnh hưởng tới các 
công trình tại địa phương, gây mất an toàn cho người dân và làm ngã nhiều cây 
xanh gây mất cảnh quan đô thị. Tổng số tiền thiệt hại do lốc xoáy gây ra trong giai 
đoạn 2015-2020 ước tính khoảng 534,5 triệu đồng. 

(5). Sạt lở đất, bồi lấp bờ sông, bờ biển: qua thống kê cho thấy dọc theo bờ biển tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 13 khu vực xảy ra hiện tượng xói bồi. Trong đó, có 10 
khu vực xảy ra sạt lở bờ với tổng chiều dài bị sạt lở là 42 km; 03 khu vực cửa sông 
bị bồi lấp.  

 
Bảng 86. Hiện trạng các khu vực xói bồi bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Khu vực Vị trí 

Quy mô xói bồi Ảnh hưởng 

Chiều dài 
(m) 

Tốc độ 
(m/năm) 

Khu 
dân cư 

Khu du 
lịch 

Cơ sở 
hạ tầng 

Khu 
SX 

1 

Bến Lội - 
Bình Châu 

Bờ phía ĐB cửa 
Bến Lội 3.000 - 5 x   x 

2 Cửa Bến Lội 500    x x 

3 Bờ phía TN cửa 
Bến Lội 1.000 -5    x 

4 

Mũi Ba Kiềm 
đến Hồ Tràm 

Mũi Ba Kiềm 2.000 -5   x  

5 KDL bãi tắm Hồ 
Cốc 3.000 -10 ÷ -15  x   

6 KDL Hồ Tràm 2.000 -4  ÷ 10  x   

7 

Cửa Lộc An - 
mũi Kỳ Vân 

Cửa Lộc An - phía 
Bắc 9.000 -5 x   x 

8 Cửa Lộc An 450 +/- 200   x x 

9 Cửa Lộc An - mũi 
Kỳ Vân 13.000 -10 ÷ -15 x x x  

10 Mũi Kỳ Vân - 
cửa Lấp 

Bờ phía bắc cửa 
Lấp 3.000 -10 ÷ -25 x    

11 Cửa Lấp 2.000 + 150  (*)   x x 
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TT Khu vực Vị trí 

Quy mô xói bồi Ảnh hưởng 

Chiều dài 
(m) 

Tốc độ 
(m/năm) 

Khu 
dân cư 

Khu du 
lịch 

Cơ sở 
hạ tầng 

Khu 
SX 

12 Bờ phía nam Cửa 
Lấp (P12) 2.800 -10 ÷ -20   x  

13 
Cửa Lấp - 
mũi Nghinh 
Phong 

P.11 đến P.10 3.500 -5  x x  

Ghi chú: “+” Tốc độ bồi lấp; “-” Tốc độ xói lở; (*) Tốc độ phát triển bãi bồi theo chiều dài 

Tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra phổ biến trên đoạn từ Bình Châu đến mũi Nghinh 
Phong, trong khi đó khu vực bờ biển từ cửa sông Dinh đến cửa sông Thị Vải ít bị 
xói lở. Hiện tượng xói bồi thường diễn ra mạnh vào thời kỳ có gió mùa Đông Bắc, 
còn trong thời kỳ có gió mùa Tây Nam diễn biến xói bồi thường xảy ra với mức độ 
nhẹ hơn. Khu vực từ mũi Nghinh Phong đến cửa sông Cửa Lấp là khu vực có hiện 
tượng sạt lở bờ biển diễn ra cả trong mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam. Các 
khu vực còn lại thuộc đoạn từ sông Cửa Lấp đến Bình Châu hiện tượng sạt lở bờ 
biển chủ yếu xảy ra vào mùa gió Đông Bắc, ngược lại vào mùa gió Tây Nam bờ 
biển chủ yếu được bồi lấp. Khu vực các cửa sông gồm: cửa Bến Lội, cửa Lộc An, 
cửa Lấp thường bị bồi lấp mạnh làm thay đổi luồng lạch, cản trở đến tiêu thoát lũ, 
cũng như gây khó khăn cho tàu thuyền vào ra. 

(6). Gió mạnh trên biển: gió mạnh trên biển thường xuất hiện vào các tháng gió mùa 
Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Các đợt gió mạnh, sóng lớn trên 
biển làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân và hoạt động du lịch trên địa 
bàn tỉnh, tuy nhiên không có thiệt hại nào xảy ra. 

2. Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 
2.1. Phân vùng rủi ro thiên tai 
2.1.1. Xác định cấp độ rủi ro thiên tai và đối tượng dễ bị tổn thương  
(1). Bão, áp thấp nhiệt đới: Theo thống kê trong vòng 20 năm qua, khu vực Nam bộ, 

bão ATNĐ thường xuất hiện từ cuối tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 (ngoại trừ 
các năm bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu bão xuất hiện vào tháng 1 đến 
tháng 3); Bão kéo theo mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng, gây thiệt 
hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản, công trình, về sản xuất (nông nghiệp, 
thủy sản) và sinh hoạt đời sống. 

Theo Quyết định 2901/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu thuộc vùng VIII, tần suất cơn bão hàng năm rất thấp (<0,5 cơn/năm), 
cấp gió mạnh nhất đã ghi nhận được là cấp 10, giật mạnh tới cấp 12-13. Căn cứ 
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy 
định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và các cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 
rủi ro thiên tai do ATNĐ, bão được xác định theo bảng sau đây: 
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Bảng 87. Đánh giá cấp độ rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và mức độ dự báo thiên 
tai 

TT Cấp độ rủi ro Vùng Cấp ATNĐ Cấp Bão 
Mức độ dễ bị tổn thương 
Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 3 
Vùng biển 6-7 8-13  X  
Đất liền 6-7 8-9  X  

2 Cấp độ 4 
Vùng biển  ≥14   X 
Đất liền  10-11   X 

3 Cấp độ 5 Đất liền  ≥12   X 

(2). Lũ, ngập lụt: loại hình thiên tai này thưởng xảy ra đối với khu vực thấp trũng và hạ 
lưu các hồ chứa. Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh không nghiêm trọng do địa 
hình chia cắt, không có lưu vực lớn, độ dốc lưu vực không quá dốc. Hàng năm 
vào mùa mưa, các sông có lưu vực tương đối lớn như sông Ray, sông Dinh cũng 
thường gây ra lũ cục bộ làm ảnh hưởng ngập lụt đồng ruộng hoặc khu dân cư hai 
bên bờ sông, hoặc làm sạt lở bờ sông, nhưng tình trạng gây ngập lụt chỉ xảy ra 
cục bộ, không kéo dài nên không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh 
hoạt của người dân sống ở khu vực ven sông.  

Khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt lũ cục bộ gồm các khu vực thấp trũng và 
hạ lưu các hồ chứa: 

(i). Khu vực trũng thấp gồm xã Phước Long Thọ, xã Láng Dài, thị trấn Đất Đỏ 
và xã Phước Hội của huyện Đất Đỏ; xã Sơn Bình và Suối Rao của huyện 
Châu Đức; xã Mỹ Xuân, dọc QL51 khu vực xã Tân Phước, xã Phước Hòa, 
thị trấn Phú Mỹ của TX. Phú Mỹ và các xã thuộc hạ du các hồ chứa thủy 
lợi.  

(ii). Khu vực hạ du hồ Sông Ray, gồm: các xã Hòa Bình, Phước Tân, Phước 
Thuận, Hòa Hưng, Tân Lâm, Bàu Lâm của huyện Xuyên Mộc; xã Sơn Bình, 
Suối Rao của huyện Châu Đức; xã Láng Dài, Lộc An của huyện Đất Đỏ. 

(iii). Khu vực hạ du hồ Đá Đen: xã Nghĩa Thành của huyện Châu Đức; xã Châu 
Pha của TX. Phú Mỹ; xã Tân Hưng, Hòa Long, phường Long Hương, 
Phước Hưng, Phước Hiệp của TP. Bà Rịa. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016, nếu nước biển dâng 100 cm, sẽ có khoảng 
4,79% diện tích toàn tỉnh có nguy cơ bị ngập. TP. Vũng Tàu có khoảng 22,78% và 
TX. Phú Mỹ có khoảng 13,05% diện tích có nguy cơ ngập cao. 

Bảng 88. Tỷ lệ diện tích nguy cơ ngập theo kịch bản BĐKH năm 2016 trên địa bản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Huyện/ thị xã/  
thành phố 

Diện tích 
(ha) 

Nguy cơ ngập (% diện tích) ứng với mực nước 
biển dâng 

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 
 Toàn tỉnh 190.223 2,13 2,53 3,01 3,52 4,16 4,79 
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1 Huyện Xuyên Mộc 65.395 0,06 0,07 0,08 0,10 0,14 0,17 
2 TP. Bà Rịa 9.058 3,59 4,87 5,80 6,69 7,72 8,80 
3 TP. Vũng Tàu 13.482 9,78 11,45 13,65 15,96 19,42 22,78 
4 Huyện Đất Đỏ 17.951 0,36 0,49 0,65 0,81 1,20 1,42 
5 TX. Phú Mỹ 33.357 5,89 7,00 8,29 9,77 11,27 13,05 
6 Huyện Long Điền 8.371 3,92 4,34 4,99 5,50 6,05 6,16 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 
2016. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được xác định dựa trên mức báo động lũ trên 
các triền sông, tuy nhiên các lưu vực sông chảy qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa 
có đánh giá về mức báo động lũ trên sông nên rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được 
xác định dựa vào cường độ thiên tai và mức độ gây thiệt hại do thiên tai trong 
khoảng thời gian 5 năm từ 2016-2020. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được 
tạm xác đinh là các cấp độ 1, 2, 3.  

(3). Hạn hán: tại khu vực ven biển, lượng mưa hàng năm không dồi dào,  xấp xỉ 1.600 
mm/năm, hơn nữa mùa mưa chỉ tập trung từ tháng 5 đến tháng 11 , mùa khô kéo 
dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Vào những tháng mùa khô, lượng mưa 
không đáng kể nên diện tích gieo trồng, đặc biệt là cây hàng năm giảm đáng kể, 
chỉ còn lại những khu vực có công trình thủy lợi có thể khắc phục được các kỳ hạn 
ngắn ngày, chỉ vào những năm hạn lớn thì mới bị ảnh hưởng nhiều. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016, hạn hán ở khu vực Nam bộ nói chung 
có thể khắc nghiệt hơn do xu thế giảm lượng mưa trong mùa khô. Nhiệt độ trung 
bình mùa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng từ 0,8-3,2oC (giai đoạn 
2016-2035 tăng 0,4-1,3oC). 

Bảng 89. Đánh giá cấp độ rủi ro do hạn hán và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro 

Chi tiết lượng nước thiếu hụt Mức độ dễ bị tổn thương 

Lượng mưa tháng 
thiếu hụt trên 50% 

trong khu vực (tháng) 

Thiếu hụt nguồn 
nước mặt trong 

khu vực (%) 
Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 Từ 2-3 20-50 X   

2 Cấp độ 2 
Từ 3-5 20-50  X  

Từ 2-3 50-70  X  

3 Cấp độ 3 

Trên 5 20-50   X 

Từ 3-5 50-70   X 

Từ 2-3 Trên 70   X 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, năm 2016. 

Ngoài các loại hình thiên tai đã đánh giá ở trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn bị tác 
động bởi các loại hình thiên tai khác như: giông lốc, nắng nóng, gió mạnh trên 
biển, nước dâng, sạt lở đất (do dòng chảy), xâm nhập mặn, ... tuy nhiên mức độ 
gây thiệt hại của các loại hình thiên tai trên là không lớn.  
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(4). Lốc, sét: là loại hình thiên tai thường xảy ra bất thường, diễn biến khó lường và 
mức độ ảnh hưởng có thể rất lớn, đe dọa tính mạng, thiệt hại tài sản của người 
dân trên địa bàn tỉnh. Lốc, sét thường xảy ra vào thời điểm chuyển mùa và ảnh 
hưởng hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới. 

Bảng 90. Đánh giá cấp độ rủi ro do lốc, sét và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro Phạm vi ảnh hưởng 
Mức độ dễ bị tổn thương 

Thấp Trung bình Cao 
1 Cấp độ 1 Dưới ½ số huyện, xã trong tỉnh x   
2 Cấp độ 2 Từ ½ số huyện, xã trở lên  x  

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, năm 2016. 

(5). Nắng nóng: từ chuỗi số liệu đặc trưng về khí tượng từ các trạm đo được trên địa 
bàn tỉnh cho thấy, giai đoạn 2015-2020 nhiệt độ trung bình năm khoảng 28,05oC; 
nhiệt độ lớn nhất trong năm khoảng 36,0oC.  

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016 (kịch bản RCP8.5), nhiệt độ trung bình 
mùa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng từ 0,8-3,2oC (giai đoạn 2016-
2035 tăng 0,4-1,3oC). Từ các số liệu trên ta xác định rủi ro thiên tai do nắng nóng 
trong bảng dưới đây: 

Bảng 91. Đánh giá cấp độ rủi ro do nắng nóng và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro 
Chi tiết về mức độ nắng nóng Mức độ dễ bị tổn thương 
Nhiệt độ cao 

nhất (0C) 
Thời gian kéo 

dài (ngày) Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 
35-37 >3 X   
37-39 3-10 X   

2 Cấp độ 2 
Trên 39-41 3-10  X  

Trên 41 3-5  X  
Trên 37-39 10-25  X  

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, năm 2016. 

(6). Nước dâng (do bão, do triều cường): 

Nước dâng do triều cường: nếu chu kỳ triều cường xuất hiện gặp lúc mưa lớn kéo 
dài và lũ thượng nguồn đổ về sẽ gây ngập úng khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái. Triều ven biển Đông có mực nước 
đỉnh trung bình vào khoảng 1,1-1,2 m, các đỉnh cao có thể đạt đến 1,3-1,4 m, và 
mực nước chân trung bình từ -2,8 đến -3,0 m, các chân thấp xuống dưới -3,2 m.  

Nước dâng do bão, bão mạnh: theo Quyết định 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân vùng bão và nguy cơ bão và nước dâng 
do bão... tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng V-1, nước dâng do bão đã xảy ra 1,2 
m; trong tương lai khi bão mạnh đổ bộ, nước dâng do bão có khả năng lên trên 
2,0 m. Biên độ thủy triều dao động từ 1,4-1,8 m. 
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Bảng 92. Đánh giá cấp độ rủi ro do nước biển dâng  và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro Độ cao nước dâng kết 
hợp thủy triều (m) 

Mức độ dễ bị tổn thương 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 2 1-2 X   

2 Cấp độ 3 2-3  X  

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, năm 2016. 

(7). Sạt lở đất (do mưa và dòng chảy): tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 khu vực xảy ra hiện 
tượng sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 44,6 km; trong đó: sạt lở bờ biển 4 khu 
vực, chủ yếu trên đoạn bờ biển từ Bình Châu đến mũi Nghinh Phong, nguyên nhân 
xói lở là do tác động của sóng gió, thủy triều, mưa lũ, nước biển dâng… và sạt lở 
bờ sông 01 khu vực, nguyên nhân do nước lũ trên sông Dinh, ảnh hưởng đến cơ 
sở hạ tầng, khu du lịch, khu sản xuất và khu dân cư. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất được xác định theo Quyết đinh 
số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về dự 
báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Dựa trên tổng lượng 
mưa ngày đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh, được xác định như sau: 

Bảng 93. Đánh giá cấp độ rủi ro do sạt lở đất và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro Tổng lượng 
mưa 24h (mm) 

Thời gian mưa 
trước đó (ngày) 

Mức độ dễ bị tổn thương 
Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 100-200 1-2 ngày X   
2 Cấp độ 2 200-400 1-2 ngày  X  
3 Cấp độ 3 >400 1-2 ngày  X  

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT, năm 2016. 

(8). Gió mạnh trên biển: thường xuất hiện vào các tháng gió mùa Đông Bắc (từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau) ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư 
dân trong tỉnh đặc biệt ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch. Bà Rịa - Vũng Tàu 
có tổng cộng hơn 100 km bờ biển, với 01 huyện đảo (Côn Đảo) và 5/7 đơn vị 
huyện giáp biển (gồm: TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ, 
Xuyên Mộc), với khoảng 3.986 tàu cá (trong đó, đánh bắt ven bờ 343 tàu, vùng 
lộng 768 tàu, vùng khơi 2.875 tàu), diện tích nuôi trồng thủy sản 7.123 ha. 

Bảng 94. Đánh giá cấp độ RR do gió mạnh trên biển  và mức độ dễ bị tổn thương 

TT Cấp độ rủi ro Cấp độ gió mạnh/vùng (m) 
Mức độ dễ bị tổn thương 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 2 
Cấp 6/vùng bờ X   

Cấp 7 đến cấp 8/vùng biển ngoài khơi X   
2 Cấp độ 3 Cấp 7 trở lên/ vùng biển ven bờ;  X  
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Cấp 9 trở lên/vùng biển ngoài khơi  X  

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TNMT, năm 2016. 

(9). Xâm nhập mặn: khu vực ven biển, do ảnh hưởng thủy triều, nước mặn xâm nhập 
theo các sông rạch vào sâu trong đất liền. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có hệ thống 
thủy lợi ngăn mặn phát huy hiệu quả xâm nhập mặn. Trong 10 năm qua, trên địa 
bàn tỉnh không xảy ra thiệt hại do xâm nhập mặn.  

(10). Cháy rừng do tự nhiên: Thống kê diện tích rừng đến năm 2021, trên địa bàn toàn 
tỉnh rừng được phân theo 3 loại như sau: 

Bảng 95. Hiện trạng đất lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Tổng diện tích    
đất lâm nghiệp    

(ha) 

Phân theo 3 loại rừng (ha) 
Rừng đặc 

dụng 
Rừng phòng 

hộ 
Rừng sản 

xuất 
 Toàn Vùng 27.473,72 10.722.00 10.719,21 6.032,51 
1 TP. Vũng Tàu 1.803,56  1.803,56  
2 TP. Bà Rịa 304,48 0,99 303,49  
3 Huyện Châu Đức 570,62  503,72 66,90 
4 Huyện Xuyên Mộc 17.451,30 10.721,01 895,82 5.834,47 
5 Huyện Long Điền 839,18  814,65 24,53 
6 Huyện Đất Đỏ 1.478,83  1.412,34 66,49 
7 TX. Phú Mỹ 5.025.75  4.985,63 40,12 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ 
chiếm trên dưới 10% lượng mưa năm. Mùa khô vùng ven biển có tính khắc nghiệt hơn 
so với vùng trung du. Những tháng có lượng mưa ít nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 hàng 
năm, trong thời gian này nhiều năm nhiều tháng không mưa là điều thường gặp ở đây. 
Mùa khô, những đợt nắng nóng diện rộng cũng thường xảy ra, là điều kiện nguy cơ xảy 
ra cháy rừng rất cao. Hậu quả trong trường hợp xảy ra cháy rừng rất nghiêm trọng, do 
việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do vậy, công tác phòng tránh cần được đặc 
biệt quan tâm. 
Bảng 96. Đánh giá cấp độ rủi ro do cháy rừng do tự nhiên và mức độ dễ bị tổn 
thương 

TT Cấp độ 
rủi ro Vùng 

Yếu tố thời tiết 
Thời 

gian kéo 
dài 

(ngày) 

Mức độ dễ bị tổn thương 
Nhiệt 

độ max 
ngày 

(0C) 

Độ ẩm 
TB ngày 

(%) 

V gió 
max 

ngày 
(km/h) 

Thấp Trung 
bình Cao 

1 Cấp độ 1 

1 Trên 30 <60 <2,5 >3 X   

2 
Trên 35 <50 <2 3-10 X   

30-35 50-60 2-2,5 3-15 X   
3 Trên 30 <60 <2,5 3-5 X   
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TT Cấp độ 
rủi ro Vùng 

Yếu tố thời tiết 
Thời 

gian kéo 
dài 

(ngày) 

Mức độ dễ bị tổn thương 
Nhiệt 

độ max 
ngày 

(0C) 

Độ ẩm 
TB ngày 

(%) 

V gió 
max 

ngày 
(km/h) 

Thấp Trung 
bình Cao 

4 Trên 30 <60 <2,5 3-5 X   

2 Cấp độ 2 
2 

> 40 <40 <1,5 10-15  X  
35-40 40-50 1.5-2 10-20  X  
30-35 50-60 2-2,5 15-20  X  

3 > 30 <60 <2,5 5-10  X  
4 > 30 <60 <2,5 10-20  X  

3 Cấp độ 3 
2 

> 40 <40 <1,5 15-20  X  
30-40 40-60 1.5-2,5 Trên 20   X 

3 >30 <60 <2,5 10-20   X 
4 >30 <60 <2,5 10-15   X 

4 Cấp độ 4 
2 > 40 <40 <1,5 Trên 20   X 
3 >30 <60 <2,5 Trên 20   X 
4 >30 <60 <2,5 15-20   X 

 

 

Hình 71. Bản đồ phòng chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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2.1.2. Xác định đối tượng bị ảnh hưởng theo từng loại hình thiên tai 
Trên cơ sở các yếu tố về cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp 
và khả năng gây thiệt hại của thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cấp độ rủi ro 
thiên tai của cho từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được xác định ở trên. Tương ứng 
với mỗi cấp độ rủi ro thiên tai và số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu trong những năm qua, xác định được các đối tượng bị ảnh hưởng và đối tượng dễ 
bị tổn thương trên địa bàn tỉnh và thể hiện trong bảng ở phụ lục VIII-2 đính kèm; 

(1). Đối tượng dễ bị tổn thương, gồm: 

(i). Người cao tuổi: số người trên 80 tuổi toàn tỉnh là 16.857 người, chiếm 
1,47% dân số; số người trên 60 tuổi toàn tỉnh là 118.588 người. 

(ii). Trẻ em dưới 15 tuổi: là 276.267 người, chiếm 24,06% dân số.  

(iii). Dân tộc thiểu số có 25.712 người, đồng bào dân tộc thiểu số tập trung cao 
trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ. 

(iv). Hộ nghèo và cận nghèo: toàn tỉnh có 2.078 hộ, chiếm 0,65% số hộ dân cư. 
Trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở các địa bàn kinh tế 
kém phát triển, nơi có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, như các xã thuộc 
huyện địa bàn các huyện Xuyên Mộc (790 hộ), Châu Đức (390 hộ), Phú Mỹ 
(357 hộ). Đây là các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề nhà ở thiếu kiên cố 
nên dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là giông lốc, áp thấp nhiệt đơi, 
bão.  

(v). Người khuyết tật: có 16.730 người, chiếm tỷ lệ 1,46%. Người khuyết tật trên 
địa bàn tỉnh phân bố đều ở các địa phương theo quy mô dân số. 

(vi). Người dân sống tại các khu vực ven sông, ven biển, vùng sâu, vùng xa, tại 
huyện đảo lao thường gặp nhiều rủi ro do thiên tai, tùy vào mức độ và phạm 
vi ảnh hưởng của từng loại thiên tai, số người bị ảnh hưởng sẽ khác nhau. 
Ngoài ra, trung bình mỗi năm có khoảng 12,537 triệu lượt khách du lịch đến 
tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có 373.162 lượt khách 
quốc tế và 12.255 lượt khách nội địa. Mỗi khi thiên tai xảy ra, du khách là 
những đối tượng ít thông thạo địa bàn, dễ bị cô lập tại các điểm du lịch, khu 
vực Côn Đảo. 

Bảng 97. Tổng hợp hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Huyện/ thị xã/ thành phố Nhà kiên 
cố 

Nhà bán 
kiên cố 

Nhà thiếu 
kiên cố 

Nhà đơn 
sơ 

Tổng số 
nhà 

1 TP. Vũng Tàu Chưa có số liệu thống kê 
2 TP. Bà Rịa 19.332 15.558 1.492 134 36.516 
3 Huyện Châu Đức 37.825 2.674 451 0 40.722 
4 Huyện Xuyên Mộc 14.658 22.688 2.477 378 40.201 
5 Huyện Long Điền 3.910 26.492 1.353 40 31.795 
6 Huyện Đất Đỏ 12.140 6.206 1.919 22 20.287 
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TT Huyện/ thị xã/ thành phố Nhà kiên 
cố 

Nhà bán 
kiên cố 

Nhà thiếu 
kiên cố 

Nhà đơn 
sơ 

Tổng số 
nhà 

7 TX. Phú Mỹ 16.600 28.058 1.078 270 46.006 
8 Huyện Côn Đảo 1.383  1.174  2.557 
 Toàn tỉnh 105.848 101.676 9.944 844 218.084 

(2). Cơ sở hạ tầng xung yếu: 

(i). Công trình nhà ở: Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 10.788 nhà 
ở thiếu kiên cố và đơn sơ (chiếm tỷ lệ 4,95%), dễ bị tổn thương nhất đối với 
bão, ấp thấp nhiệt đới, lốc xoáy... Ngoài ra, có nhiều nhà ở khu vực trũng 
thấp, dễ bị ngập khi xảy ra lũ cục bộ, mưa lớn kéo dài hoặc hồ chứa xả lũ. 

(ii). Công trình xung yếu: Qua rà soát, toàn tỉnh có các công trình phòng chống 
thiên tai xung yếu: có 03 tuyến đê có hệ thống mặt đê bị sụt lún, các cống 
dưới đê bị hư hỏng xuống cấp, cao trình không đảm bảo theo thiết kế ban 
đầu, chân đê bị sạt lở; có 15 công trình hồ đập bị xuống cấp, không đảm 
bảo yếu tố kỹ thuật theo quy định, cửa van bị rò rỉ, xuống cấp, chân đập và 
tràn bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn hoặc xả lũ gây ảnh hưởng các hộ dân 
vùng hạ du; có 01 cụm dân cư nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
181 hộ/849 khẩu; có 01 khu neo đậu tàu cá tránh trú bão đang quá trình thi 
công; có các khu nuôi trồng thuỷ sản gần các đập, khu vực cửa sông, ven 
biển nguy cao bị ảnh hưởng khi các hồ xả lũ, khi có mưa bão; có  khu vực 
xảy ra hiện tượng sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 44,6 km; trong đó: sạt 
lở bờ biển tại 4 khu vực, chủ yếu trên đoạn bờ biển từ Bình Châu đến mũi 
Nghinh Phong; và sạt lở bờ sông tại 01 khu vực trên sông Dinh, 

Ngoài ra, hệ thống hàng quán tại các điểm khai thác du lịch khu vực ven 
biển nguy cơ cao bị ảnh hưởng khi có tình huống mưa bão. Hệ thống các 
công trình hạ tầng như hệ thống điện sau công tơ, các tuyến đường đất dân 
sinh và nội đồng, hệ thống bảng quảng cáo xuống cấp. 

(iii). Tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, nuôi trồng thủy sản: đến năm 2020, toàn 
tỉnh có 3.986 tàu cá (trong đó: đánh bắt ven bờ 343 tàu, vùng lộng 768 tàu, 
vùng khơi 2.875 tàu); có diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 7.123 ha, là 
các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có mưa bão, gió mạnh trên biển. 

2.2. Thực trạng công tác phòng, cống thiên tai 
2.2.1. Nguyên tắc quản lý rủi ro thiên tai 
(1). Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, 

là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội. 

(2). Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp theo lưu vực, 
liên vùng, liên ngành; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng 
công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

(3). Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt Phương châm 
“4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, nông thôn mới. 
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(4). Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, theo hướng đa mục tiêu; khôi phục, 
tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và yêu cầu xây dựng lại tốt hơn; tăng 
cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với kế thừa những 
kinh nghiệm truyền thống. 

(5). Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai. 

(6). Bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
mà tỉnh và nhà nước tham gia. 

2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro thiên tai 
(1). Hệ thống chỉ đạo, chỉ huy, điều phối công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn: công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều phối liên ngành về phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn được thống nhất từ cấp Trung ương đến chính quyền địa 
phương các cấp. Chính phủ điều hành, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn, theo đó chỉ đạo Ban Chỉ huy cấp huyện, xã tổ chức triển khai khi có sự 
vụ. Trong đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý theo phương châm “Bốn tại 
chỗ”. Thiên tai được nỗ lực ứng phó từ chính quyền cấp xã, trường hợp vượt quá 
khả năng thì báo cáo chính quyền cấp trên hỗ trợ chỉ đạo thực hiện.  

Hình 72. Sơ đồ hệ thống chỉ đạo, chỉ huy điều phối liên ngành về phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
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(2). Cấp tỉnh: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được thành 
lập, kiện toàn đảm bảo theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 
điều. Hằng năm, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm các thành viên (Năm 2021 tại Quyết định 
2825/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 và Quyết định 160/QĐ-BCH ngày 27/7/2021). 

(i). Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh là đơn vị chuyên trách trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. Cơ sở vật chất tại văn phòng bước đầu đáp ứng được cơ bản 
các yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai. 

(ii). Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan, đơn vị mình. 

 
Hình 73. Sơ đồ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 

 
(3). Cấp huyện: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, 

thị xã, thành phố được thành lập theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên 
tai và Luật Đê điều. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn cấp huyện do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc 
phòng Kinh tế) ở các huyện, thị xã, thành phố đảm nhiệm. Lĩnh vực phòng, chống 
thiên tai được giao cho một số chuyên viên kiêm nhiệm. Nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai ở cấp huyện còn gặp khó khăn, đặc biệt trong trường 
hợp chuyên viên phụ trách nghỉ hưu hoặc được điều chuyển công tác. 
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Hình 74. Sơ đồ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 

 
(4). Cấp xã: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã được 

thành lập theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch xã là 
trưởng Ban. Không có cán bộ chuyên trách mà giao cho 01 cán bộ phụ trách nông, 
lâm, thủy sản hoặc địa chính - xây dựng đảm nhiệm. Những cán bộ này phải thực 
hiện công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thủy lợi, nước sinh hoạt nông 
thôn, xây dựng nông thôn mới,... Trong khi đó, không có phụ cấp kiêm nhiệm, chế 
độ phúc lợi rất thấp, chưa khuyến khích được người làm công tác phòng, chống 
thiên tai. Hơn nữa, việc thường xuyên luân chuyển cán bộ ở cấp xã làm cho việc 
tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ về công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu 
quả chưa cao. 

Hình 75. Sơ đồ ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã 
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2.2.3. Cơ chế phối hợp quản lý rủi ro thiên tai 
(1). Nhiệm vụ chung các sở, ban ngành, địa phương 

(i). Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, 
của địa phương; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo kế 
hoạch, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

(ii). Hàng năm, các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng và cập nhật 
phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai theo phạm vi đơn 
vị, địa phương mình quản lý.  

(iii). Khi lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH các ngành và địa phương lồng 
ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của ngành, của địa phương thuộc phạm vi quản lý. 

(iv). Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn các cấp, các ngành và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên 
tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ban hành 
ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; Nghị định số 66/2021/NĐ-
CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.  

(v). Chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và tổ chức khắc phục hậu 
quả thiên tai theo trách nhiệm và phạm vi quản lý, đồng thời chuẩn bị sẵn 
lực lượng, phương tiện, vật tư chủ động tham gia ứng cứu khi có yêu cầu. 

(vi). Các đơn vị chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn 

(2). Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh: 

(i). Điều phối tất cả các hoạt động trong cả 3 giai đoạn (phòng ngừa, ứng phó 
và khắc phục), tham mưu về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 
ở cấp tỉnh; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực 
hiện và rà soát, điều chỉnh hàng năm kế hoạch phòng, chống thiên tai. 

(ii). Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, 
phương án phòng chống thiên tai. 

(iii). Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền luật và các văn 
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về phòng, chống thiên tai. 

(3). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

(i). Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch phòng, chống 
thiên tai 5 năm; lập kế hoạch thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh xem xét 
để chỉ đạo thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra của kế hoạch 5 năm; 

(ii). Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu, đề xuất 
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nguồn lực thực hiện kế hoạch; 

(iii). Tổng hợp, báo cáo, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch theo hàng năm 
và tổng kết 5 năm; 

(iv). Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên 
tai cấp huyện trong phạm vi quản lý. 

(v). Xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro 
thiên tai và phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai có ảnh hưởng 
nhiều đến đời sống, phát triển kinh tế tại địa phương (Bão, áp thấp nhiệt 
đới, hán hạn, động đất, sóng thần…). 

(4). Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

(i). Hướng dẫn, chủ trì, theo dõi, kiểm tra và đánh giá nội dung lồng ghép nội 
dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;  

(ii). Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan liên quan thẩm định nội dung lồng ghép phòng, chống thiên tai vào lập 
quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành,  kinh tế - xã hội theo quy định; 

(iii). Tổng hợp danh mục, nhu cầu đầu tư, xác định nguồn vốn, bố trí vốn hàng 
năm thực hiện kế hoạch. 

(5). Sở Tài chính: 

(i). Tham mưu bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch phòng, chống 
thiên tai và hỗ trợ đột xuất khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo theo quy 
định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành. 

(ii). Phối hợp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây 
dựng kế hoạch đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; cân đối, 
tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

(iii). Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn dự phòng ngân sách 
tỉnh chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các chính sách, hỗ trợ cho các đối 
tượng bị thiệt hại do thiên tai. 

(iv). Tổ chức tiếp nhận, quản lý và cấp phát nguồn vốn do Trung ương phân bổ 
đến các ngành, các cấp thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

(6). Sở Tài nguyên và Môi trường:  

(i). Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Đài Khí tượng 
Thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện quản lý các quy định về quan 
trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng 
phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

(ii). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và phối hợp với sở ngành liên quan 
xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường sau thiên tai và sự cố tràn 
dầu. 
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(7). Sở Xây dựng: 

(i). Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Xây dựng về nhà an toàn phòng, chống 
thiên tai, phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và 
công trình; quy trình kiểm định các công trình ăngten thu phát sóng viễn 
thông, truyền thanh, truyền hình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu 
các tổ chức, người dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai trong 
việc xây dựng, vận hành, quản lý và sử dụng công trình nhà ở. 

(ii). Phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Ban hành các tiêu chí đảm 
bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng 
công trình của hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn 
tỉnh. 

(iii). Phối hợp các sở ban ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn kiểm tra, tham 
mưu UBND tỉnh phương án xử lý các công trình, trụ sở xuống cấp, đang 
xây dựng… không đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra. 

(8). Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục 
vụ công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai để người dân biết, chủ động hơn 
trong công tác phòng, chống thiên tai. 

(9). Sở Y tế: 

(i). Xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc chữa bệnh phục vụ cho công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch điều động lực lượng y - bác 
sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho Bệnh viện - Trung tâm 
Y tế các huyện, thị xã, thành phố để cứu thương, điều trị bệnh nhân, phòng 
dịch kịp thời khi có yêu cầu. 

(ii). Chỉ đạo các Trung tâm Y tế, các Bệnh viện thành lập các Đội phòng dịch và 
vệ sinh môi trường để xử lý kịp thời các ổ dịch, giải quyết tốt vệ sinh môi 
trường. 

(10). Sở Giáo dục và Đào tạo: 

(i). Thường xuyên tuyên truyền trong trường học các nội dung, biện pháp 
phòng chống thiên tai;  

(ii). Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục ở địa phương 
chủ động các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai; đảm bảo an 
toàn cho học sinh và thiết bị giáo dục. 

(11). Sở Lao động thương binh và Xã hội: 

(i). Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai của ngành, sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định 
cuộc sống. 

(ii). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động, 
quyên góp các nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ về vật chất, tài chính 
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cho các địa phương, các ngành và nhân dân khắc phục sau thiên tai, ổn 
định việc làm, đảm bảo đời sống nhân dân. 

(iii). Thực hiện tổng hợp đề nghị trợ giúp đột xuất của UBND huyện, thị xã, thành 
phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ. Trường hợp tỉnh 
không đủ kinh phí cứu trợ đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

(iv). Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, 
triển khai thực hiện chính sách trợ giúp đột xuất cho cá nhân và hộ gia đình. 

(12). Sở Công Thương: 

(i). Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai, đảm bảo đủ 
lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ người dân khi 
thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

(ii). Phối hợp các ngành chức năng và địa phương thực hiện công tác cứu trợ, 
khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. 

(13). Sở giao thông vận tải 

(i). Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển xây dựng phương án huy động đảm 
bảo phương tiện thủy, bộ đáp ứng yêu cầu di dời dân; phương án ứng phó 
và khắc phục kịp thời các đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông thông 
suốt, nhất là các tuyến lộ chính trên địa bàn tỉnh. 

(ii). Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ 
khi có yêu cầu. 

(iii). Có kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường 
giao thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

(iv). Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tránh trú bão. 

(14). Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai theo chức năng, 
nhiệm vụ của ngành, trong đó có phương án cụ thể đối với các khu vực đô thị, 
trong trường hợp thiên tai làm đỗ, ngã cây, lưới điện quốc gia gây nguy hiểm đến 
tính mạng con người. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với Công ty Cổ phần 
Dịch vụ đô thị Bà Rịa và Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và công trình đô thị 
Vũng Tàu trong tổ chức thực hiện. 

(15). Đài Khí tượng Thủy văn Bà Rịa - Vũng Tàu 

(i). Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai ảnh hưởng 
trên địa bàn tỉnh; thông báo nhanh chóng, kịp thời đến các cơ quan và nhân 
dân để chủ động phòng, chống.  

(ii). Phối hợp các ngành có liên quan đề xuất xây dựng các trạm đo đảm bảo 
yêu cầu dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. 

(16). Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu: Phối hợp với các Sở, Ban, 
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ngành có liên quan và địa phương xây dựng các chương trình về lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức của người dân để chủ động trong phòng 
ngừa, ứng phó thiên tai; đồng thời thông báo, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình 
hình, diễn biến thiên tai đến các cơ quan và nhân dân để chủ động phòng, chống. 

(17). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn: Phối hợp với các địa phương tổ chức cứu trợ về lương thực, 
thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn 
định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; vận động 
nhân dân trong và ngoài nước cứu trợ đồng bào khi có thiên tai xảy ra; tiếp nhận 
và phân phối hàng cứu trợ kịp thời đến tay người dân. 

(18). Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn: Cần chủ động xây 
dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo lĩnh vực quản lý 
phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên tai của tỉnh; phối hợp tích cực với các sở, 
ban, ngành của tỉnh trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. 

(19). Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

(i). Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý; huy động lực lượng, phương tiện, 
trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ; định kỳ hàng quí báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

(ii). Hàng năm, lập dự toán kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị 
phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình cấp có 
thẩm quyền quyết định. 

(iii). Chỉ đạo UBND cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi 
quản lý; đồng thời chủ động tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu 
hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn. 

2.3. Công trình kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 
khí hậu 

Các công trình kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, 
bao gồm hệ thống các công trình thủy lợi, đê kè, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 
trên địa bàn tỉnh. Thực trạng phát triển và phân bố các công trình kết cấu hạ tầng này 
được trình bày chi tiết tại khoản 1.4, mục V, phần I của báo cáo này. 

X. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
1. Bối cảnh phát triển tác động đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
1.1. Các xu thế lớn trên thế giới và khu vực 
(1). Hoà bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến 

lược giữa các nước lớn rất phức tạp, gay gắt; cục diện đa cực ngày càng rõ nét. 
Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, 
thách thức; chủ nghĩa dân tuý, bảo hộ có xu hướng tăng lên; sự điều chỉnh chính 
sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế giới diễn biến 
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khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu 
hướng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế 
gia tăng. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy 
thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng kéo dài; làm thay 
đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt 
động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới.  

(2). Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần 
hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. 
Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc 
có ảnh hưởng lớn đến phương thức tăng trưởng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu 
tư trên thế giới. Chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ là xu 
thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới.  

(3). Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi 
toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố 
quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số sẽ thúc 
đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, 
mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hoá, xã hội. 

(4). Xu thế đô thị hoá và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng. Cạnh tranh 
giữa các nước trong việc trở thành các trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo ngày 
càng lớn. Những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp, 
tác động mạnh mẽ; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng, sử dụng nguồn 
nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước sông Mê Công, đặt ra nhiều thách thức 
lớn chưa từng có cho phát triển bền vững.  

(5). Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có vị trí trọng yếu trên thế giới, tiếp tục là động 
lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, song tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định 
do cạnh tranh chiến lược, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên. Tình hình Biển Đông 
diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình, ổn 
định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển. 

1.2. Dự báo bối cảnh tình hình thế giới và khu vực  
1.2.1. Tình hình chung của thế giới 
Kinh tế thế giới trong thời gian ngắn hạn sắp tới vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch covid-19 và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Về trung và dài hạn, kinh tế thế giới sẽ 
được định hình theo các xu thế: giảm tốc tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu trong giai 
đoạn đầu và kỳ vọng sẽ lấy lại mức tăng trưởng cao hơn ở giai đoạn tiếp theo trước khi 
đi vào ổn định tăng trưởng (nếu không có những đột biến về tiến bộ khoa học và công 
nghệ) do tác động của những điều chỉnh quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa; cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư; già hóa dân số, đô thị hóa, trung lưu hóa và biến đổi 
khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và khắc nghiệt hơn... Cụ thể, triển vọng của kinh tế 
thế giới được dự báo như sau: 

(1). Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại: Các nhân tố làm nên sự phát triển nhanh 
của kinh tế thế giới trong chu kỳ vừa qua như toàn cầu hóa kinh tế, tự do hóa 
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thương mại thông qua ký kết các hiệp định tự do thương mại, sự mở rộng của các 
chuỗi sản xuất toàn cầu... đều đã đi đến giới hạn. Ngoài ra, còn phải kể đến những 
vấn đề khác có khả năng gây ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu như chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung hay nguy cơ xung đột địa chính trị tại các khu vực 
trên thế giới. Kinh tế thế giới đang chững lại để chờ sự đột phá mới của lực lượng 
sản xuất, dự kiến xuất phát từ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) cũng như những điều chỉnh của các quốc gia, đặc biệt là các nước 
lớn trước các biến cố xảy ra trên phạm vi toàn cầu (dịch bệnh, biến cố địa chính 
trị, kinh tế) trong những năm gần đây.  

(2). Quá trình toàn cầu hóa đang có những điều chỉnh quan trọng: Quá trình này được 
nhìn nhận là đã đi quá nhanh và là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng 
tiêu cực đến việc làm, gây ra phân cực trong xã hội ở nhiều nước phát triển. Bên 
cạnh đó, sự phát triển của cuộc CMCN 4.0 được dự báo sẽ tạo ra nhiều tác động 
lớn đến xu hướng toàn cầu hóa mới, tạo ra những liên kết mới sâu sắc và toàn 
diện hơn. Điều này dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của các quốc gia, với xu 
hướng bảo hộ gia tăng tại một số cường quốc trên thế giới, làm cho các dòng 
thương mại hàng hóa và đầu tư trên phạm vi toàn cầu có nguy cơ suy giảm.  

(3). Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi nền tảng của tăng trưởng và 
phát triển trên phạm vi toàn cầu. Với những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực 
như trí tuệ nhân tạo (AI), robots, internet kết nối vạn vật (IoT), công nghệ in ba 
chiều (3D, hay còn gọi là công nghệ chế tạo đắp dần), công nghệ nano, công nghệ 
sinh học, lưu trữ năng lượng, dữ liệu lớn... đem đến sự thay đổi vượt bậc cho chất 
lượng cuộc sống, việc làm, sản xuất và các quan hệ chính trị - xã hội. Thế giới 
đang bước nhanh vào kỷ nguyên số, cuộc CMCN 4.0 tăng tốc đang làm thay đổi 
những nền tảng của tăng trưởng và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Trong lĩnh 
vực kinh tế, sự đột phá của các công nghệ mới sẽ phá vỡ các phương thức kinh 
doanh truyền thống, cũng như làm thay đổi cơ cấu của nhiều ngành, lĩnh vực trong 
các nền kinh tế để hình thành các phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới 
và cấu trúc kinh tế mới.  

(4). Sự tăng tốc của quá trình già hóa dân số, quá trình đô thị hóa, trung lưu hóa ở các 
nền kinh tế mới nổi, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh phi truyền 
thống… là những xu hướng quan trọng đang nổi lên, tạo ra cả những cơ hội mới 
đan xen với những thách thức mới.  

Theo các dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Liên hợp 
quốc, các hiện tượng khí hậu cực đoan sẽ diễn ra nhiều hơn trong những năm sắp 
tới trên toàn thế giới, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, những 
khó khăn, thách thức, nguy cơ biến đổi khí hậu có thể trở thành động lực hình 
thành những mô hình phát triển mới, thích ứng với những thay đổi về môi trường 
như tăng trưởng xanh. Những nền kinh tế chuyển đổi thành công sang mô hình 
mới này sẽ có nhiều dư địa phát triển và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; ngược 
lại, những nền kinh tế không chuyển đổi mô hình tăng trưởng sẽ gặp nhiều khó 
khăn. Các nước sẽ tuỳ vào điều kiện và lợi thế của mình để lựa chọn những chiến 
lược, những ngành phát triển phù hợp. Những nước có tiềm năng nông nghiệp sẽ 
chú trọng các mô hình nông nghiệp mới như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 
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xanh; những nước có tiềm năng du lịch sẽ tập trung khai thác tốt hơn ngành công 
nghiệp không khói này; các nước có tiềm năng năng lượng tái tạo sẽ tập trung 
khai thác các nguồn năng lượng gió, thuỷ triều và mặt trời… 

Vấn đề già hóa dân số nhanh cũng sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực lớn tới sự 
phát triển kinh tế thế giới. Già hóa dân số đang gây sức ép lên hàng loạt các vấn 
đề như tăng trưởng kinh tế, việc làm, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên, di dân (trong và ngoài phạm vi biên giới quốc gia) và các 
vấn đề an sinh xã hội khác. Một số nước có lực lượng dân số già sẽ phải điều 
chỉnh chính sách lao động và an sinh xã hội (như tăng tuổi nghỉ hưu; tăng quy mô 
của các chương trình an sinh xã hội cho người già…). Cùng với quá trình hội nhập 
kinh tế được đẩy mạnh, nhiều nước tiếp tục chính sách nhập cư cởi mở để bổ 
sung cho lực lượng lao động bị thiếu hụt. Tuy nhiên, chỉ có lực lượng lao động có 
tay nghề cao mới được chào đón; các nước sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nhập cư 
của lực lượng lao động phổ thông. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho lực lượng lao 
động trẻ và ứng dụng rộng rãi những thành quả của CMCN 4.0 sẽ trở thành thách 
thức rất lớn đối với nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển 
chưa tích luỹ được các nguồn lực đủ để bù đắp, hỗ trợ người lao động trong quá 
trình chuyển đổi cơ cấu. Cải cách giáo dục sẽ chiếm vị trí quan trọng hàng đầu ở 
những nước này nhằm có được lực lượng lao động đáp ứng các yêu cầu mới của 
thị trường. 

(5). Những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 xảy ra vào cuối năm 2019, kéo 
dài tới thời điểm hiện nay đối với kinh tế thế giới sẽ còn tiếp diễn trong những năm 
tới, đồng thời không thể loại trừ khả năng có những dịch bệnh khác với mức độ 
gây tổn hại không kém Covid-19 có thể xảy ra. Cú sốc này có khả năng thay đổi 
vĩnh viễn hệ thống quốc tế và cán cân quyền lực giữa các quốc gia, rất khó dự 
đoán tác động cụ thể đối với mỗi quốc gia nhưng xu hướng chung là các quốc gia 
có hệ thống y tế yếu kém, phản ứng chậm với dịch bệnh, phụ thuộc quá lớn vào 
các ngành thương mại, du lịch, sản xuất hàng hóa, các quốc gia đang vay nợ lớn 
hoặc dễ bị ảnh hưởng của các biến động tài chính sẽ chịu rủi ro lớn nhất, tăng 
trưởng có nguy cơ suy giảm mạnh, kéo dài và khả năng phục hồi chậm. 

1.2.2. Quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới và khu vực 
Ngoài các xu thế chung của kinh tế thế giới nêu trên, sự thay đổi trong trật tự kinh tế thế 
giới, mối quan hệ giữa các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc, Anh và Liên minh châu Âu 
(EU) và giữa các khu vực kinh tế như ASEAN, EU, NAPTA, MERCUSOR… diễn ra theo 
chiều hướng nào trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, khu 
vực và của từng quốc gia. Có thể dự báo triển vọng quan hệ kinh tế giữa các quốc gia và 
khu vực như sau: 

(1). Trật tự kinh tế thế giới mới đang hình thành với vai trò ngày càng lớn hơn của các 
nền kinh tế mới nổi. Thế giới ngày nay bắt đầu biết đến và ngày càng chịu ảnh 
hưởng mạnh của nhóm bảy nền kinh tế mới nổi E7 (Emerging 7) với những quốc 
gia có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới có triển vọng thay thế nhóm G7 bao gồm: 
Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự nổi lên của 
các nền kinh tế này dẫn đến hình thành trật tự kinh tế thế giới mới sẽ kéo theo 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

284 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

những thay đổi lớn đối với hệ thống kinh tế thế giới như xuất hiện các luật lệ kinh 
tế quốc tế mới, hình thành các trung tâm tài chính hay các thị trường hàng hóa 
mới trên quy mô toàn cầu. 

(2). Quan hệ thương mại Mỹ - Trung tạm lắng dịu nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố 
tác động đến kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong đó có tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. Việt Nam là một phần quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của 
Mỹ, Trung Quốc và ngược lại Mỹ, Trung Quốc là những đối tác quan trọng của 
Việt Nam, vì vậy sự mất cân bằng do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mang lại 
sẽ làm tổn thương kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ - 
Trung sẽ đem lại một số cơ hội cho hợp tác kinh tế thương mại, khi Mỹ và Trung 
Quốc áp thuế bổ sung lẫn nhau, hai bên đều phải tìm kiếm hàng hóa nhập khẩu 
thay thế. Đồng thời, gia tăng xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các nước 
ASEAN, trong đó có Việt Nam. 

(3). Quá trình Anh rời khỏi châu Âu (Brexit) vẫn chưa có hồi kết và Brexit sẽ là rủi ro 
kinh tế vĩ mô lớn đối với EU trong thời gian tới, làm ảnh hưởng đến kinh tế thương 
mại các nước trong khu vực với EU.  

Theo ước tính của OECD, Brexit tạo ra cú sốc đối với nền kinh tế Anh, làm giảm 
GDP khoảng 3,3% (năm 2020), đối với EU sẽ làm giảm khoảng 1% GDP. Mức 
tăng trưởng thấp sẽ khiến mô hình phát triển của Liên minh châu Âu bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng trong bối cảnh già hóa dân số, thời gian phục hồi kéo dài và khó khăn 
do khủng hoảng gây ra. 

Trong thập niên vừa qua, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế 
giới đã có những điểm sáng như: tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi, thương 
mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng tích cực, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, hệ thống 
tài chính - tiền tệ ổn định; kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển 
năng động và được đánh giá là trung tâm kinh tế mới của thế giới với nhiều quốc 
gia lớn tham dự, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, làm cho tình hình phát triển kinh tế 
khu vực rất phức tạp và khó đoán. 

(4). Trong thời gian tới, thách thức và cơ hội cho nền kinh tế thế giới và khu vực sẽ 
diễn ra song song. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại do nhiều 
lực cản và động lực cho tăng trưởng đang yếu dần; quá trình toàn cầu hóa sẽ 
được điều chỉnh; cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra sâu rộng tại các nước trên thế giới 
dẫn đến sự thay đổi căn bản trong nền tảng tăng trưởng; già hóa dân số, tốc độ 
đô thị hóa tăng nhanh, biến đổi khí hậu; xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế 
lớn nhất thế giới (Mỹ và Trung Quốc) và Brexit sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tất 
cả những yếu tố này đang đặt thế giới và khu vực trước những bất định khó lường. 

(5). Việc Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức, cộng đồng kinh tế và tham gia ký kết 
các Hiệp định thương mại mở ra những cơ hội và triển vọng mới, khi mà quốc gia 
đang cùng bắt tay nhau vượt qua khủng hoảng, tránh những ảnh hưởng tiêu cực 
từ các xung đột giữa các nước lớn, cũng như trong phòng chống dịch bệnh Covid-
19 và phục hồi kinh tế.  

(i). Kế hoạch Tổng thế về kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025), được các đối tác 
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ASEAN đánh giá có tác động tích cực về kinh tế - xã hội và ngày càng 
chứng tỏ khả năng thích ứng với các xu hướng đang nổi của khu vực, đặc 
biệt thích hợp và tương hỗ với Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu Covid-
19. Theo đó, các sáng kiến của MPAC 2025 có thể giúp hỗ trợ phục hồi về 
tăng trưởng kinh tế và việc làm từ các sáng kiến, dự án về đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng bền vững, quảng bá du lịch, các chương trình đào tạo hỗ trợ 
người lao động thất nghiệp…; tăng cường năng lực quản lý khủng hoảng y 
tế trong tương lai, đồng thời giúp cá nhân và doanh nghiệp có vị thế vững 
vàng hơn để ứng phó với các tác động về kinh tế của dịch bệnh, trong đó 
có Covid-19, từ các sáng kiến, dự án về đô thị hóa bền vững, cơ sở dữ liệu 
mở, số hóa hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng các dịch 
vụ tài chính… Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27 (AEM 
27 Retreat), đã thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế, được xây 
dựng theo ba định hướng, bao gồm: Phục hồi, số hóa và tính bền vững; tập 
trung vào các lĩnh vực quan trọng như thuận lợi hóa thương mại, du lịch, 
năng lượng, công nghệ thông tin, khoáng sản, phát triển bền vững,…  

(ii). CPTPP46 là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, 
là FTA thế hệ mới. Thực hiện CPTPP mang lại cho Việt Nam những cơ hội 
phát triển, nhất là mơt rộng thị trường xuất khẩu. Việc các nước, trong đó 
có các thị trường lớn như Nhật Bản và Ca-na-đa giảm thuế nhập khẩu về 
0% cho hàng hóa của Việt Nam sẽ tạo ra những tác động tích cực trong 
việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi 
xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên CPTPP sẽ được 
hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi. Các mặt hàng xuất khẩu có 
thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, điện, điện tử đều được xóa bỏ 
thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.  

(iii). EVFTA là FTA thế hệ mới mang lại nhiều lợi ích nhất cho Việt Nam. Đối với 
xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU47 sẽ xóa bỏ 
thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, 
tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn 
ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có 
thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa 
bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết 
cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký 
kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường 

                                            
46 Gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-
ru, Xinh-ga-po và Việt Nam. 
47 Gồm 28 quốc gia thành viên của Liên minh EU là: Áo, Bỉ, Bungari, Croatia, Síp,CH  Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần 
Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Slovakia, 
Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Vương quốc Anh.  Vương quốc Anh rời EU ngày 31/01/2020, nhưng vẫn tiếp 
tục tuân thủ chính sách thương mại của EU trong giai đoạn chuyển tiếp. 
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xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. 

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan 
ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim 
ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 
97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. 
Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 
99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại 
của EU, Việt Nam áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm 
hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO. 

(iv). RCEP được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích kinh tế cho Việt Nam 
và Campuchia trên những khía cạnh sau: (i) tiếp cận dễ dàng hơn với các 
thị trường đầu tư và xuất khẩu của ASEAN và các đối tác. Các doanh nghiệp 
kỳ vọng RCEP sẽ tạo ra một thị trường “khổng lồ”, đa dạng về nhu cầu đối 
với hàng hóa và dịch vụ; (ii) mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất - nhập khẩu hàng 
hóa rẻ hơn (là đầu vào cho sản xuất) và máy móc thiết bị có công nghệ hiện 
đại phù hợp; (iii) tham gia vào mạng lưới chuỗi giá trị và sản xuất khu vực. 
RCEP có khả năng thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp 
tận dụng cơ hội mà việc tham gia vào chuỗi giá trị mang lại. RCEP bao trùm 
toàn bộ chuỗi sản xuất một số loại hàng hóa của Việt Nam và Campuchia; 
(iv) cắt giảm chi phí giao dịch và tạo ra môi trường kinh doanh thân thiện 
hơn nhờ hài hòa hóa các quy định hiện hành và áp dụng chung trong các 
FTA khác nhau của ASEAN, ưu đãi thuế quan được cải thiện hơn nữa, quy 
tắc xuất xứ nội khối được hài hòa, dễ đáp ứng hơn, bên cạnh đó, các quy 
trình về hải quan sẽ được thống nhất, tạo thuận lợi thương mại. RCEP có 
đàm phán mở cửa tốt hơn cho ngành dịch vụ hậu cần logistics, viễn thông...; 
nền tảng thương mại điện tử tốt hơn, môi trường đầu tư kinh doanh minh 
bạch, cạnh tranh hơn… 

1.3. Dự báo bối cảnh tình hình trong nước  
a). Các yếu tố thuận lợi 

Sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, 
sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện; 
tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - 
xã hội. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước 
đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế 
được cải thiện đáng kể, tăng độ mở nền kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) lớn. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và trở thành một động lực quan trọng 
thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Chính trị - xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hoá, xã 
hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến 
tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; tiếp tục tận dụng cơ hội dân số vàng; thành 
quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân không 
ngừng được cải thiện...  

b). Khó khăn, thách thức 
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Mặc dù đã xuất hiện nhiều nhân tố thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế 
và tiềm ẩn nhiều rủi ro; các yếu tố nền tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực... để 
đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn thấp so với 
yêu cầu; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh còn thấp; độ mở nền kinh tế cao, khả năng chống chịu, thích ứng với tác động bên 
ngoài còn yếu; năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số còn hạn chế...  

Quá trình đô thị hoá tiếp tục diễn ra nhanh, tạo sức ép lớn về nhu cầu phát triển hạ tầng 
và xử lý ô nhiễm môi trường. Thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài 
nguyên, đất đai và nguồn nước, đặc biệt là vấn đề an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập. 
Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, khốc liệt và khó lường, ảnh hưởng lớn đến 
sản xuất và cuộc sống người dân. Chênh lệch giàu - nghèo và trình độ phát triển giữa 
một số vùng, miền, địa phương có xu hướng gia tăng. Già hoá dân số nhanh dẫn đến áp 
lực lên hệ thống an sinh xã hội và tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn và sự chống phá của thế lực thù địch, 
phản động còn diễn biến phức tạp. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch 
bệnh, biến đổi khí hậu… dự báo diễn biến khó lường, ngày càng tác động, ảnh hưởng 
nặng nề đến sản xuất và đời sống, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực, kéo dài.  

c). Yêu cầu tư duy phát triển mới 

Trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức, đỏi hỏi: 

(1). Phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm việc, cách sống, đẩy mạnh cải 
cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực 
hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, kích cầu đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, giải quyết việc 
làm.  

(2). Tập trung nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các 
hoạt động kinh tế; có giải pháp chính sách khắc phục tác động của dịch bệnh 
Covid-19, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế; xây dựng các mô hình phát triển mới, 
tận dụng tốt các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch đầu tư, sản xuất trong 
khu vực, toàn cầu.  

(3). Phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu, chủ 
động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Thúc đẩy hình thành các chuỗi liên 
kết, chuỗi giá trị trong nước, phát triển mạnh thị trường nội địa. Từng bước hình 
thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ và khả năng chống chịu hiệu 
quả trước các cú sốc từ bên ngoài.  

d). Định hướng phát triển vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030 

Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước dành cho ưu tiên phát triển vùng 
Đông Nam Bộ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) sẽ có tác động lớn tới sự phát triển của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: “Vùng Đông Nam Bộ: là vùng phát triển năng động, có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tập trung phát triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh 
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thái đổi mới sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng kinh tế số, 
xã hội số; sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo; tài chính 
ngân hàng, bất động sản. Nâng cao khả năng kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực liên kết, 
lan toả thúc đẩy hợp tác và phát triển với đồng bằng sông Cửu Long qua các hành lang 
N1, N2, cao tốc Bắc - Nam, QL50; với Tây Nguyên qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh 
- Đà Lạt; với Nam Trung Bộ qua cao tốc Bắc - Nam và QL55. Phát triển chuỗi công nghiệp 
- đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang 
kinh tế xuyên Á. Thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính 
quốc tế. Tập trung phát triển cảng biển container Cái Mép - Thị Vải thực sự trở thành 
cảng trung chuyển quốc tế. Nghiên cứu xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế 
Long Thành”. 

Theo đó, phương hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng như sau: 

(1). Ngành công nghiệp 

Ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ tiếp tục vị trí đầu tàu của công nghiệp cả nước; 
đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại; áp dụng các quá trình, 
quy trình công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao với các sản phẩm chất lượng cao thân thiện 
với môi trường; sử dụng nguyên liệu, năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, có khả năng cạnh 
tranh trong hội nhập, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Đẩy mạnh 
phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tạo sản phẩm có giá trị gia 
tăng cao, công nghiệp hỗ trợ.  

Phát triển công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin trở thành ngành mũi nhọn, đồng 
bộ cả phần cứng và phần mềm, trong đó ưu tiên phát triển phần mềm. Đưa vùng Đông 
Nam Bộ trở thành trung tâm mạnh về sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, tin học, viễn 
thông ở khu vực. Thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ như sản xuất linh kiện, phụ 
liệu, sửa chữa, bảo dưỡng... Phát huy vai trò khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 
nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển giao, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đào tạo 
lao động chất lượng cao cho Vùng và cả nước. Xây dựng khu dịch vụ kỹ thuật làm nhiệm 
vụ cải tiến kỹ thuật, công nghệ cho các cơ sở công nghiệp phía Nam.   

Điều chỉnh lại hướng phân bố công nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở khai thác nguồn tài 
nguyên và dư địa của các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh. Phát huy vai trò, hiệu quả  các cụm 
công nghiệp trên địa bàn Vùng. Hạn chế phát triển thêm các khu công nghiệp trong khu 
vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, cơ sở hạ tầng ngoài 
hàng rào để phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp - dịch vụ và đô thị theo mô 
hình đô thị công nghệ cao tại Long Thành, thành phố Phú Mỹ, khu liên hợp công nghiệp 
- dịch vụ - đô thị Bình Dương. 

(i). Công nghiệp cơ khí: Xây dựng công nghiệp cơ khí vùng Đông Nam Bộ trở 
thành trung tâm cơ khí lớn ở khu vực phía Nam. Thay đổi cơ cấu sàn phẩm 
theo hướng tăng dần những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, thiết bị 
máy móc, dụng cụ chính xác thay thế các sản phẩm nhập khẩu vả xuất khẩu 
ra nước ngoài. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công 
nghiệp hỗ trợ cho cơ khí trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu, hình thành mạng lưới các doanh nghiệp cơ khí vệ tinh, tạo điều kiện 
phát huy cao khả năng chuyên môn hoá, hợp tác hoá. 
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(ii). Công nghiệp hoá chất: Tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm chủ lực có 
hàm lượng chất xám cao, có công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường, có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. Công nghiệp hoá 
chất phát triển tập trung trong các khu, cụm công nghiệp để thuận lợi cho 
việc xử lý chất thải, nước thải. Thực hiện triệt để kể hoạch di dời các doanh 
nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp, kết 
hợp đầu tư cải tạo, nâng cấp và đổi mới thiết bị, công nghệ.  

(iii). Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản: (i) Phát triển công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu và gắn kết 
sản xuất giữa các địa phương trong Vùng và với vùng ĐBSCL, Tây Nguyên 
và Cămpuchia. Đẩy mạnh sự hợp tác, phân công sản xuất các sản phẩm 
phù hợp với nguồn nguyên liệu của từng địa phương; (ii) Ưu tiên đầu tư các 
thiết bị và công nghệ tiên tiến nhằm chế biến những sản phẩm cao cấp, sản 
phẩm mới, có giá trị gia tăng cao với tỷ lệ ngày càng cao, giảm tỷ lệ sản 
phẩm sơ chế. 

(iv). Khai thác, chế biến dầu thô và khí tự nhiên: (i) Phát triển và đưa vào khai 
thác các phát hiện dầu khí mới với sản lượng khai thác hợp lý và ổn định 
cho từng mỏ. Ưu tiên đầu tư phát triển trước các mỏ ở xa bờ, vùng tranh 
chấp; (ii) Phấn đấu tự đầu tư, điều hành công tác phát triển và khai thác các 
mỏ dầu khí ở trong nước khi điều kiện cho phép. Kiểm soát chặt chẽ công 
nghệ thiết bị khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường; (iii) Đầu tư xây 
dựng hệ thống thu gom, xử lý, phân phối khí đồng bộ. Xây dựng khu lọc 
dầu quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong Vùng. Đến năm 2030, 
chủ yếu tập trung khai thác hiệu quả và phát triển hệ thống thu gom, vận 
chuyển khí và xử lý khí. 

(v). Công nghiệp dệt may, da giầy: (i) Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt 
may, da giầy nhưng có phân kỳ thu hút đầu tư cho từng giai đoạn, phù hợp 
với xu thế phát triển chung. Phát triển ngành công nghiệp dệt may, da giầy 
theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, tạo bước nhảy vọt về chất và 
lượng sản phẩm. Giảm dần tỷ lệ gia công tiến đến xuất khẩu trực tiếp. Chú 
trọng đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa đầu tư 
chiều sâu, cải tạo, đầu tư mở rộng và đầu tư mới; (ii) Nâng cao tỷ trọng 
nguyên phụ liệu dệt may giầy dép, công nghiệp phụ trợ trên địa bàn Vùng. 

(vi). Công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin: (i) Phát triển mạnh công nghiệp 
điện tử và công nghệ thông tin trở thành ngành chủ lực của cả Vùng và của 
cả nước, đưa TP. Hồ Chí Minh từng bước trở thành trung tâm công nghiệp 
điện tử và công nghệ thông tin ở khu vực Đông Nam Á; (ii) Nghiên cứu gắn 
kết phát triển công nghiệp điện tử với các ngành công nghiệp khác như tự 
động hóa, cơ điện tử, cơ khí chính xác để phát triển các sản phẩm công 
nghệ cao; (iii) Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
trình độ cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp công nghệ 
thông tin nói chung và công nghiệp phần mềm, công nghiệp số nói riêng. 

(vii). Công nghiệp luyện kim: Không kêu gọi đầu tư thêm các dự án luyện, cán 
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thép trên địa bàn Vùng, trừ sản xuất thép chất lượng cao cho chế tạo cơ 
khí (thép hợp kim, thép lá, thép tấm); đầu tư chiều sâu cải tiến công nghệ 
để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của các loại 
thép xây dựng thông thường. 

(viii). Công nghiệp sản xuất và phân phối điện: (i) Phát triển và đảm bảo tiến độ 
các công trình nguồn và mạng lưới điện vùng Đông Nam Bô phát triển phù 
hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050; (ii) Ưu tiên, khuyến khích phát triển các công trình nguồn 
thủy điện năng lượng tái tạo. Phát triển nguồn và mạng lưới điện đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu phụ tải trong từng giai đoạn. Phát triển lưới điện truyền tải 
đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 đối với cung cấp điện cho các phụ tải, tiêu chí 
N-2 đối với các phụ tải đặc biệt quan trọng.  

(ix). Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, thuỷ tinh: Phát triển ngành 
trên cơ sở ưu tiên khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ, quy tụ các cơ sở sản 
xuất sản phẩm vào khu công nghiệp tập trung. Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, 
nâng công suất các cơ sở hiện có bằng đổi mới và nâng cấp công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng và nguyên liệu, quy mô hợp lý; di dời 
và loại bỏ các cơ sở sản xuất công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường 
ra khỏi đô thị.  

(x). Định hướng phát triển các khu công nghiệp: (i) Hạn chế bố trí các KCN tại 
khu vực TP. Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và các khu 
vực lân cận, chú trọng thu hút ở khu vực này các ngành nghề sử dụng ít 
đất, có công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện môi trường; (ii) Hoàn 
thiện hạ tầng vành đai công nghiệp-đô thị Vùng, thu hút các dự án phát triển 
hạ tầng khu công nghiệp mới nhằm hạn chế phát triển thêm các khu công 
nghiệp ở khu vực trung tâm, phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công 
nghiệp - dịch vụ - đô thị theo mô hình khu đô thị công nghệ cao tại Long 
Thành, Phú Mỹ, khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, 
Bình Phước. 

(xi). Bố trí các khu công nghiệp theo hướng hình thành các “tiểu vùng” gồm một 
nhóm các khu công nghiệp có cùng không gian địa lý, trong đó có vùng phía 
Đông Nam theo QL51 bao gồm các khu công nghiệp của TP. Vũng Tàu, 
Phú Mỹ, Châu Đức, dọc sông Thị Vải. 

(2). Dịch vụ 

Xây dựng Vùng trở thành trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Tập trung phát 
triển toàn diện các ngành dịch vụ chất lượng cao như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; 
thương mại và phân phối; vận tải và kho vận quốc tế; công nghệ thông tin và truyền thông; 
tư vấn, nghiên cứu và triển khai; du lịch; y tế (đặc biệt dịch vụ y tế kỹ thuật cao); giáo dục 
đào tạo. Phát triển thị trường bất động sản, thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Hình 
thành hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại hiện đại, đồng bộ, hợp lý để phát triển dịch vụ 
phân phối, bao gồm mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho bãi...  

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ tổng hợp lớn mang tính chất quốc 
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gia và quốc tế. TP. Vũng Tàu là trung tâm du lịch, trung tâm dịch vụ khai thác dầu khí cấp 
quốc gia và quốc tế. Các đô thị Biên Hoà và Thủ Dầu Một là trung tâm dịch vụ lớn phục 
vụ phát triển công nghiệp (đào tạo, tư vấn, hỗ trợ v.v...). Các thành phố như Tây Ninh, 
Đồng Xoài là các trung tâm dịch vụ tỉnh và đầu mối dịch vụ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên 
và Campuchia. Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu ở hai tỉnh Tây Ninh và Bình 
Phước. 

Phát triển nhanh thương mại Vùng theo hướng văn minh, hiện đại, bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Ưu tiên phát triển các loại 
hình thương mại hiện đại gắn liền với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh 
của các loại hình thương mại truyền thống. Hiện đại hoá kết cấu hạ tầng thương mại, tiếp 
tục đầu tư phát triển trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, trung tâm 
logistics, chợ đầu mối bán buôn. Trong đó, chú trọng và tập trung nguồn lực để phát triển 
các công trình có quy mô lớn (cấp vùng và cấp quốc gia), có tác động tích cực đến phát 
triển thương mại của cả Vùng và có sức lan tỏa đối với các địa phương khác ngoài Vùng.  

Phát triển mạnh thương mại biên giới thông qua hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu, 
các chợ trong khu kinh tế cửa khẩu và chợ biên giới. Hình thành cấu trúc cân đối, hợp lý 
giữa các khu thương mại - dịch vụ ở trung tâm các tỉnh và các thành phố, thị xã trực thuộc 
tỉnh, ở các khu dân cư, thị trấn và các quận, huyện để hình thành mạng lưới các khu 
thương mại - dịch vụ của từng tỉnh với hạt nhân là các trung tâm thương mại, trung tâm 
mua sắm, siêu thị, chợ. Đồng thời, từng bước phát triển mạng lưới cửa hàng tiện lợi gần 
kề ở các khu dân cư. 

Phát triển các trung tâm logistics để cung cấp đồng bộ các dịch vụ hậu cần phân phối tại 
khu vực ngoại vi của trung tâm các tỉnh trong Vùng. Điều chỉnh, sắp xếp và nâng cấp 
mạng lưới thương mại truyền thống thông qua việc khống chế quy mô và số lượng của 
loại hình này ở từng khu vực; khuyến khích các cửa hàng tạp hoá có điều kiện chuyến 
đổi thành các siêu thị chuyên doanh. 

Phát triển Đông Nam Bộ trở thành vùng trọng điểm du lịch của cả nước với những sản 
phẩm du lịch đặc sắc, có tính cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa sản 
phẩm du lịch: Du lịch cuối tuần, du lịch MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng 
núi (Núi Dinh - Bà Rịa - Vũng Tàu), du lịch nghỉ dưỡng biển (Vũng Tàu, Long Hải, Phước 
Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Côn Đảo); du lịch sinh thái (Nam Cát Tiên, Côn Đảo, Bình 
Châu), du lịch chữa bệnh (Bình Châu - Phước Bửu)... Phát triển hệ thống khách sạn và 
các công trình dịch vụ du lịch; các công trình vui chơi giải trí; tôn tạo các di tích văn hóa 
- lịch sử và phát triển các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch. Xây 
dựng và phát triển hệ thống thông tin, an ninh và an toàn du lịch. Nghiên cứu thành lập 
Hiệp hội du lịch Vùng, đẩy mạnh sự liên kết phát triển du lịch trong Tiểu vùng sông Mê 
Kông mở rộng. 

Tập trung đầu tư phát triển 04 khu du lịch quốc gia, gồm: Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), 
Long Hải - Phước Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Núi Bà Đen 
(Tây Ninh); 05 điểm du lịch quốc gia, gồm: Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), vườn quốc gia Cát 
Tiên (Đồng Nai), Hồ Trị An - Mã Đà (Đồng Nai), căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Tây 
Ninh) và Tà Thiết (Bình Phước). Từng bước hình thành đô thị du lịch Vũng Tàu (Bà Rịa-
Vũng Tàu). Phát triển du lịch vùng hồ Trị An và Dầu Tiếng. 
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Tuyến du lịch nội vùng bao gồm (i) Tuyến du lịch chính: bao gồm các quốc lộ lớn kết nối 
từ TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm du lịch Vùng) tới các địa phương trong vùng. (ii) Tuyến 
du lịch phụ trợ: là các tuyến du lịch nối từ trung tâm du lịch Vùng, trung tâm du lịch của 
các địa phương, đô thị du lịch đến các điểm du lịch phụ cận trong Vùng, gồm: các tuyến 
từ các đô thị trung tâm đi các điểm du lịch phụ cận của địa phương trong Vùng; tuyến du 
lịch theo đường vành đai 5 TP. Hồ Chí Minh; tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đường vành 
đai 4 TP. Hồ Chí Minh. 

Phát triển các tuyến du lịch liên vùng theo tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy và 
đường hàng không đến các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên; vùng ĐBSCL; vùng Duyên hải 
Nam Trung Bộ và các tỉnh phía Bắc  

Phát triển các tuyến du lịch quốc gia gắn với hệ thống đường hàng không, đường bộ, 
đường sắt đường thủy kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn như CHKQT 
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh); tuyến đường sắt xuyên Á (dự kiến xây dựng: Dĩ An - 
Lộc Ninh - Cămpuchia); các tuyến quốc lộ nối với các cửa khẩu quốc tế đường bộ như: 
QL22 và 22B nối với cửa khẩu quốc tế đường bộ Mộc Bài, Xa Mát (Tây Ninh); QL13 và 
14 nối với cửa khẩu quốc tế đường bộ Hoa Lư (Bình Phước); tuyến du lịch đường thủy 
qua các cảng biển TP. Hồ Chí Minh và TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). 

(3). Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 

(i). Nông nghiệp 

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao phục vụ nhu cầu 
công nghiệp chế biến, tiêu dùng ở đô thị và xuất khẩu. Nâng cao chất lượng 
các vùng chuyên canh, mở rộng chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Hình 
thành các trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch. 
Ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất, tập trung vào 
các khâu tạo giống, nhập khẩu giống mới năng suất cao, nghiên cứu thích 
nghi giống mới, sản xuất giống, phát triển công nghệ tưới tiết kiệm nước, 
công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Xây dựng thương hiệu cho 
một số nông sản thế mạnh và đặc trưng. 

Tập trung phát triển mạnh sản xuất nông sản hàng hoá: Rau thực phẩm, 
hoa, cây cảnh; cây công nghiệp lâu năm (cao su, điều, hồ tiêu); cây ăn trái; 
sản phẩm cây công nghiệp hàng năm; sản phẩm ngành chăn nuôi. Xây 
dựng các vùng cây ăn quả đặc sản truyền thống, nhằm đáp ứng tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu.  

Sản phẩm chăn nuôi: Tận dụng lợi thế thị trường, công nghiệp chế biến, 
phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, áp dụng khoa học, 
công nghệ cao để tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thực 
phẩm chất lượng cao cho các khu đô thị nội vùng và tiến tới xuất khẩu.  

(ii). Lâm nghiệp:  

Phát triển rừng, cùng với các loại cây công nghiệp dài ngày nhằm góp phần 
cân bằng sinh thái, phát triển bền vững; khoanh nuôi bảo vệ rừng hiện có, 
làm giàu rừng, phát triển rừng trồng làm nguyên liệu giấy và gỗ gia dụng.  
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Thiết lập lâm phận ổn định, củng cố và bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đầu 
nguồn, phòng hộ các hồ đập và thủy điện, rừng phòng hộ môi trường cho 
các khu công nghiệp, các thành phố lớn và phòng hộ ven biển. Tăng cường 
công tác bảo tồn đa dạng sinh học; chú trọng bảo vệ nguồn gen động thực 
vật quý hiếm.  

(iii). Về thuỷ sản:  

Phát triển mạnh nuôi trồng, chế biến thuỷ sản (đặc biệt là chế biến thuỷ sản 
cho xuất khẩu), duy trì và nâng cấp đội tàu khai thác hải sản xa bờ trên cơ 
sở đảm bảo hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường sinh thái và tái tạo nguồn lợi 
thuỷ sản. Phát triển nghề nuôi cá cảnh phục vụ du lịch và xuất khẩu.  

Đầu tư phát triển các trung tâm giống thuỷ sản theo hướng hiện đại, đáp 
ứng đủ con giống chất lượng và sạch bệnh; hình thành các trung tâm dịch 
vụ hậu cần phục vụ phát triển thủy sản trong Vùng và hỗ trợ phát triển thủy 
sản Vùng ĐBSCL.  

(4). Khoa học và công nghệ 

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong vùng, tăng cường đầu tư cho các viện 
nghiên cứu đầu ngành, trung tâm khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm trọng điểm, 
các cơ sở ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao 
TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu xây dựng thêm một số khu công nghệ cao tại các địa bàn 
có đủ điều kiện. 

Có cơ chế, chính sách phát triển nhanh nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, thu hút 
chuyên gia giỏi người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học 
công nghệ trong Vùng.  

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa 
học công nghệ, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp. Khuyến 
khích và phát huy sáng tạo, tăng nhanh số lượng và chất lượng các phát minh sáng chế, 
cải tiến kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

(5). Các lĩnh vực xã hội 

(i). Giáo dục, đào tạo:  

Xây dựng khu đô thị đại học tại Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) thành đô thị đại 
học gắn với trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo 
chất lượng cao có uy tín quốc tế. Ưu tiên đầu tư cho các trường đại học 
trọng điểm trong Vùng để nhanh chóng tiếp cận với trình độ đào tạo của 
khu vực trong một số lĩnh vực thế mạnh. Tiếp tục xã hội hóa giáo dục đại 
học, mở rộng hợp tác, liên kết trong và ngoài nước đi đôi với đảm bảo và 
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 

Quy hoạch mạng lưới, tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học; nâng 
cấp một số đại học, trường đại học lớn và trường đại học sư phạm trở thành 
những trung tâm đào tạo có uy tín trong khu vực và thế giới. Phát triển hệ 
thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung 
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tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tạo điều kiện cho người khuyết tật 
tiếp cận dịch vụ và giáo dục bình đẳng, có chất lượng và đảm bảo thực hiện 
công bằng xã hội. 

Phát triển mạng lưới dạy nghề theo quy hoạch, trong đó ưu tiên đầu tư, 
phát triển một số trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt tiêu chuẩn khu 
vực và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu về lao động chất lượng cao cho phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng. 

Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, tập trung đào 
tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
vùng và cả nước, nhất là nhu cầu nhân lực các lĩnh vực mũi nhọn. Đảm bảo 
cung cấp nguồn lao động ổn định về số lượng và chất lượng cho vùng Đông 
Nam Bộ và các vùng khác. Khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức liên 
kết, hợp tác giữa các đơn vị sử dụng lao động và cơ sở đào tạo. Tập trung 
đào tạo đủ nhân lực chất lượng cho các ngành có hàm lượng chất xám cao, 
đem lại giá trị gia tăng lớn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cho Vùng và 
cả nước.   

(ii). Y tế 

Xây dựng, phát triển y tế Vùng thành trung tâm y tế kỹ thuật - công nghệ 
cao của miền Nam và cả nước; trung tâm nghiên cứu y học và đào tạo cán 
bộ y tế đạt trình độ khu vực.  

Tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm y tế chuyên sâu TP. Hồ Chí Minh. Xây 
dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh đạt tiêu chuẩn bệnh 
viện hạng I. Xây dựng các bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh phù hợp với yêu 
cầu và điều kiện cụ thể.  

Mở rộng và tăng cường năng lực mạng lưới y tế dự phòng, từng bước phát 
triển hệ thống y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố. Sắp xếp lại, củng cố, 
tăng cường mạng lưới y tế xã, phường, bảo đảm 100% phường, ấp có nhân 
viên y tế; 100% trạm y tế xã có bác sĩ và đạt chuẩn quốc gia.  

Xã hội hóa y tế đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
cung cấp dịch vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nhanh các bệnh 
viện ngoài công lập, tạo điều kiện phát triển các mô hình dịch vụ mới đáp 
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân.  

(iii). Văn hóa, thể dục, thể thao 

Phát triển Vùng trở thành một trung tâm dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể 
dục thể thao và du lịch lớn của cả nước. Phát triển văn hóa, thể dục, thể 
thao của Vùng là nền tảng để phát triển các ngành kinh tế khác như du lịch, 
phim ảnh, hoạt động vui chơi giải trí nhằm hướng tới mục tiêu phát triển 
chuyên nghiệp, hiện đại và có sức cạnh tranh, có thương hiệu, mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc.  

Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên 
cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật và công tác gia đình 
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lớn của cả nước; có thị trường mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và nghệ thuật 
biểu diễn phát triển mạnh đứng đầu cả nước. Phát triển mạng lưới dịch vụ 
văn hóa nghệ thuật tại các đô thị lớn trong Vùng làm đầu mối liên kết Vùng 
với các vùng khác trong cả nước. 

Phát triển trục văn hóa Đông - Tây nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát 
triển vãn hóa, nghệ thuật giữa các địa phương trong Vùng; giữa khu vực 
miền núi phía Tây với khu vực đồng bằng ven biển, hải đảo phía Đông; giữa 
Vùng với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông; mở rộng và đẩy mạnh 
quan hệ ngoại giao văn hóa với các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác. 

Ưu tiên bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của Vùng, trước hết 
là các di sản thế giới, di tích cấp quốc gia đặc biệt tiêu biểu. Từng bước 
hoàn thành tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích trong Vùng. 
Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng các 
bảo tàng hiện có và xây dựng thêm bảo tàng mới, hiện đại. 

Củng cố và đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ và hiện 
đại, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, 
vui chơi giải trí của nhân dân. 

Đầy mạnh phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại, trong đó TP. Hồ 
Chí Minh là trung tâm của cả nước; bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ 
thuật truyền thống như Đờn ca tài tử, Cải lương, Hát bội...; chú trọng tổ 
chức các sự kiện nghệ thuật biểu diễn hiện đại có chất lượng cao; nâng cấp 
cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các nhà hát, rạp hát, nhà 
triển lãm hiện có.  

Phát triển hệ thống trường trọng điểm đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, công 
tác gia đình và du lịch của Vùng; chú trọng tuyển chọn, đào tạo và phát triển 
nhân lực cho các loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một, 
có tính đặc thù. Phấn đấu đến năm 2030, thành lập được trường đại học về 
văn hóa, nghệ thuật và du lịch phù hợp với nhu cầu đào tạo của Vùng và 
quy hoạch mạng lưới các trường đại học trong cả nước. 

Hoàn thiện hệ thống đào tạo tài năng thể thao Vùng, nhằm phát triển thể 
thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh 
thế mạnh của Vùng. Phấn đấu thể thao thành tích cao TP. Hồ Chí Minh giữ 
vững vị trí tốp đầu toàn quốc, các tỉnh còn lại trong Vùng tiếp tục cải thiện 
vị trí xếp hạng. 

 

2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 
Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về các điều kiện, yếu tố phát triển, thực trạng phát 
triển tỉnh, các dự báo, đánh giá về xu thế phát triển quốc tế, khu vực và trong nước cũng 
như của vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam trong triển vọng phát triển đến năm 
2030, Bà Rịa - Vũng Tàu có những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cụ thể 
sau đây. 
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2.1. Điểm mạnh 
(1). Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên có thể coi là một trong những nguồn lực quan 

trọng và điểm mạnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu so với các địa phương khác trong 
vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam. 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng năng động nhất của Việt Nam hiện nay, gần 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nên có nhiều thuận lợi 
trong việc liên kết trao đổi, giao lưu hàng hoá, công nghệ, lao động kỹ thuật... gần 
đồng bằng Sông Cửu Long nên thuận lợi trong việc tiếp nhận các nguồn lương 
thực thực phẩm rau quả. Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ hướng ra biển của vùng 
KTTĐ phía Nam, với vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hoá giữa vùng Đông 
Nam bộ, vùng KTTĐ phía Nam với bên ngoài. 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng biển, sân bay 
và mạng lưới đường sông thuận lợi. Các tuyến QL51, QL55, QL56 cùng với hệ 
thống đường tỉnh... Ngoài ra, có các tuyến giao thông được quy hoạch phát triển 
đang được đầu tư/ hoặc đang kêu gọi đầu tư như: đường cao tốc Biên Hoà - Vũng 
Tàu, đường vành đai 4, đường sắt kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa - 
Vũng Tàu... tạo những liên kết toàn diện giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh khác 
trong vùng, cả nước và quốc tế. 

Bà Rịa - Vũng Tàu có các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú có khả năng huy 
động, khai thác, sử dụng vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là: (i) đất đai đa dạng, 
địa hình địa hình tương đối bằng phẳng có thể tổ chức thành một số vùng sản xuất 
tập trung; (ii) mặc dù tài nguyên khoáng sản không phong phú, song có một số loại 
khoáng sản có trữ lượng lớn khoáng sản VLXD, dầu khí có thể phát triển công 
nghiệp khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí... (iii) tài nguyên biển, với bờ biển của 
Bà Rịa - Vũng Tàu dài 305,4 km với khoảng 156 km có bãi cát thoai thoải, nước 
xanh có thể sử dụng làm bãi tắm quanh năm, có Vịnh Gành Rái rộng khoảng 50 
km2, đặc biệt sông Thị Vải - Cái Mép có tiềm năng to lớn để có thể xây dựng một 
hệ thống cảng biển nước sâu. Thềm lục địa với diện tích trên 100.000 km2 đã tạo 
tỉnh một tiềm năng to lớn để phát triển các ngành kinh tế biển như khai thác dầu 
khí, khai thác hải sản, vận tải biển… (iv) tài nguyên biển phục vụ du lịch của Bà 
Rịa - Vũng Tàu được đánh giá cao, với 03 loại tài nguyên có thể khai thác là: bờ 
biển; hệ sinh thái liền bờ và tài nguyên đảo. Bờ biển của tỉnh dài và đẹp, nhiều bãi 
cát, có nước biển trong xanh, ít tạp chất, có độ mặn và nhiệt độ phù hợp… rất 
thuân lợi cho việc tổ chức các loại hình du lịch.   

(2). Bà Rịa - Vũng Tàu đang trong thời kỳ dân số vàng, chất lượng nhân lực ngày càng 
được nâng cao sẽ trở thành điểm mạnh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương 
lai. 

Bà Rịa - Vũng Tàu có lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 70,5%, cao hơn so với 
cả nước (63,4%) và tỷ số phụ thuộc chung là 41,8%, có thể nói Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (một người phụ thuộc thì có hai người trong 
độ tuổi lao động).  

Hệ thống giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư toàn diện cả về cơ sở vật chất 
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và đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục,… chất lượng giáo dục không ngừng 
được nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc 
trong nền kinh tế của tỉnh tăng dần qua các năm, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ so với tổng số lao động làm việc đạt 30,07% năm 2020, cao 
hơn bình quân của cả nước (24,1%) và của vùng Đông Nam bộ (29,5%). Nguồn 
nhân lực và chất lượng nhân lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khả năng đáp ứng nhu 
cầu sử dụng nhân lực cho một số ngành kinh tế phát triển trong tương lai. 

(3). Quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian 
qua đang trở thành một trong những nguồn tài lực quan trọng của tỉnh trong giai 
đoạn tới 

Với quy mô, diện tích không lớn, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong số ít những 
địa phương có vai trò to lớn đóng góp vào GDP và tổng thu ngân sách quốc gia. 
quy mô GRDP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong số 3 vị trí dẫn đầu 
cả nước, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp sau 2 thành phố đặc biệt là thành phố Hồ Chí 
Minh và Thủ đô Hà Nội (nếu loại trừ hoạt động khai thác dầu khí, quy mô GRDP 
của tỉnh năm 2020 xếp thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố cả nước). GRDP tính theo 
đầu người của Bà Rịa - Vũng Tàu luôn giữ vị trí đứng đầu cả nước. 

Trong nhiều năm liền, quy mô thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đứng thứ 3 (sau 2 thành phố đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội). 
Từ năm 2019 đến nay, do quy mô hoạt động của ngành dầu khí giảm, đã ảnh 
hưởng đến tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa 
bàn của tỉnh giảm xuống vị trí thứ 4 (sau các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 
Hải Phòng). 

Cùng với năng lực mới về hạ tầng kỹ thuật, xã hội và kinh tế phát triển mạnh, nhiều 
dự án lớn đã được triển khai đầu tư. Kinh tế tư nhân được quan tâm, hỗ trợ phát 
triển; thực hiện nhiều biện pháp, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tăng 49,3%, đóng góp cho 
ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động. Tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 232.891 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 
nhà nước 40.849 tỷ đồng chiếm 17,54%; vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 
192.042 tỷ đồng chiếm 17,54%.  

(4). Các ngành kinh tế gắn với khai thác không gian và nguồn lợi từ biển tiếp tục được 
xác định là tiềm năng, lợi thế đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai 

Bà Rịa - Vũng Tàu có vùng thềm lục địa với diện tích trên 100.000 km2, có Vịnh 
Gành Rái rộng khoảng 50 km2, đặc biệt sông Thị Vải - Cái Mép có tiềm năng to 
lớn để có thể xây dựng một hệ thống cảng biển nước sâu. Cùng với bờ biển dài 
305,4 km với khoảng 156 km đã tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một tiềm năng to lớn 
để phát triển các ngành kinh tế biển như khai thác dầu khí, khai thác hải sản, du 
lịch, vận tải biển, khai thác điện gió, điện mặt trời...   

Không gian và nguồn lợi từ biển đã và đang được các ngành kinh tế quan tâm khai 
thác, phát triển và từng bước phát huy hiệu quả. Trong tương lai, vùng ven biển 
sẽ trở thành vùng động lực thúc đẩy phát triển với việc phát triển các đô thị, khu 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

298 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

du lịch đẳng cấp quốc tế; khu, cụm công nghiệp, dịch vụ gắn với hệ thống cảng 
biển (Thị Vải - Cái Mép); các dự án điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, điện khí và 
hệ thống cảng biển, tuyến đường ven biển (ĐT994). Các ngành ưu tiên phát triển 
ở khu vực này là du lịch, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, 
dịch vụ logistics. Đối với du lịch, lấy thế mạnh về biển và cảnh quan thiên nhiên để 
xây dựng các khu du lịch đẳng cấp với các loại hình nghỉ dưỡng, sinh thái, chữa 
bệnh, thể thao biển, du lịch MICE… ngành du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn. 

(5). Kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là các công trình hạ tầng giao thông quốc gia đang 
đầu tư, sớm hoàn thành tạo điều kiện kết nối đồng bộ hạ tầng trong tỉnh với hạ 
tầng quốc gia, vùng; là điều kiện quan trọng thu hút nhà đầu tư   

(i). Các dự án đường bộ cao tốc đang được đầu tư và sớm hoàn thành trong 
gia đoạn 2021-2025: Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc 
Biên Hoà - Vũng Tàu; cao tốc vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh; cùng với 
các tuyến cao tốc kết nối được quy hoạch đầu tư trong vùng ĐBSCL, cao 
tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài... sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh vùng Đông Nam bộ, vùng ĐBSCL và với các 
quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế xuyên Á một cách thuận lợi, điều này 
sẽ là triển vọng, tác động phát triển nhanh giao lưu kinh tế, thương mại với 
các địa phương thuộc các tỉnh phía Nam và các nước trong khu vực. 

(ii). Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành giai đoạn I và đưa vào 
khai thác, vận hành năm 2025 (cách TP. Bà Rịa 45 km và TP. Vũng Tàu 65 
km) thuận tiện trong thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

(iii). Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch là cảng biển loại đặc biệt, 
cảng trung chuyển quốc tế, cảng cửa ngõ quốc gia; trong đó khu bến Cái 
Mép có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 250.000 tấn, khu bến Thị Vải, 
Long Sơn, Sao Mai - Bến Đình có thể tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn… phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thuộc vùng 
Đông Nam bộ nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. 

(iv). Dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu: 
chiều dài khoảng 84 km, khổ 1.435 mm; trong đó, đoạn Biên Hòa - Thị Vải 
đường đôi, đoạn Thị Vải - Vũng Tàu đường đơn) được quy hoạch đầu tư 
trong giai đoạn đến năm 2030, sẽ có tác động tích cực tới triển vọng phát 
triển tỉnh giai đoạn sau 2030 đến năm 2050. 

Có thể nói, với sự đầu tư mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng quốc gia trong thời gian tới, 
điều kiện giao lưu kinh tế sẽ được cải thiện đáng kể, lưu thông hàng hóa thông 
suốt giảm chi phí vận chuyển. Các ngành sản xuất có điều kiện hạ tầng để tổ chức 
hiệu quả, phát triển qui mô lớn. Hàng hóa xuất nhập khẩu dễ dàng hơn. Thông tin 
kinh tế - xã hội được cập nhật nhanh chóng và kinh tế số có nền tảng để phát triển. 
Các vùng miền và địa phương có điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa, 
khoa học trong và ngoài nước. Điều kiện đó là thuận lợi lớn cho phát triển kinh tế 
Việt Nam nói chung và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Các yếu tố này đã và sẽ làm 
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thay đổi cách nhìn nhận đánh giá về tiềm năng, cơ hội và gợi mở nhiều ý tưởng 
phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.2. Điểm yếu 
(1). Mặc dù Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí địa lý thuận lợi, song chưa phát huy hết vai trò, 

vị thế của tỉnh trong mối quan hệ, liên kết với vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía 
Nam, vùng TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận như vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên trong các hoạt động kinh 
tế như thu hút đầu tư, liên kết sản xuất đa ngành, hình thành chuỗi giá trị... 

(2). Phát triển kinh tế chưa xứng với tiềm năng. Các sản phẩm tham gia vào chuỗi sản 
phẩm toàn cầu chưa nhiều, giá trị tăng thêm của sản phẩm còn thấp chủ yếu là sơ 
chế, gia công, lắp ráp. Sự gắn kết giữa công nghiệp với thương mại - dịch vụ, nông 
nghiệp còn hạn chế. Công nghiệp chưa thu hút được nhiều dự án có công nghệ 
tiên tiến. 

Các ngành dịch vụ cảng biển chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, hiệu suất khai 
thác các bến cảng container theo công năng thiết kế cảng vẫn còn thấp; chưa hình 
thành được hệ sinh thái phát triển trên cơ sở phát huy hệ thống cảng cửa ngõ 
quốc gia, trung chuyển quốc tế. Dịch vụ du lịch phát triển còn hạn chế so với lợi 
thế lợi thế, sản phẩm du lịch còn thiếu đặc sắc, chưa hấp dẫn du khách, chưa chọn 
được các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đầu tư các dự án du lịch lớn mang 
tầm quốc tế... một số dự án triển khai chậm hoặc không triển khai được nhưng 
vẫn chưa được xử lý dứt điểm do gặp vướng mắc về đất đai, môi trường, lao động, 
thuế… làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, trước hết là đất đai. 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tuy đã quy hoạch các vùng để đầu tư phát 
triển nhưng vẫn đang trong giai đoạn tạo quỹ đất để xem xét chủ trương cho các 
nhà đầu tư triển khai các dự án. Các phương án phát triển vẫn chưa được xây 
dựng dựa trên cơ sở quy luật thị trường. 

(3). Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh và các 
địa phương trong vùng KTTĐ phía Nam hiện đang quá tải, chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển của tỉnh. Việc huy động vốn doanh nghiệp tham gia vào đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư chủ yếu 
vẫn là vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước,… Công tác kêu gọi xã hội hóa đầu tư 
kết quả còn thấp, chưa thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng 
cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao. Hiện nay, ngân sách của 
tỉnh đủ khả năng trang trải cho nhu cầu tài chính phát triển cơ bản hiện nay. Tuy 
nhiên, trên góc độ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, nguồn 
tài chính của tỉnh vẫn chưa đủ cân đối. Những những năm tới, tỉnh cần có giải 
pháp để tăng cường nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững. 

(4). Nguồn nhân lực của tỉnh mới đáp ứng nhu cầu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội 
ở trình độ trung bình cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tỉnh đang thiếu nguồn 
lao động chất lượng cao (lao động có tay nghề và lao động được đào tạo), đang 
cần thu hút từ ngoài tỉnh. Với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm 
tới, tình trạng thiếu lao động có chất lượng cao sẽ ngày càng trầm trọng. 
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(5). Nguồn lực khoa học, công nghệ còn thiếu, tiềm lực khoa học, công nghệ chỉ đạt 
mức trung bình khá so với mặt bằng chung của Việt Nam, cơ sở hạ tầng nghiên 
cứu khoa học của tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa đủ năng lực nghiên cứu, giải quyết 
được căn cơ các vấn đề thực tiễn quản lý, sản xuất kinh doanh theo yêu cầu phát 
triển; tỉnh vẫn hoàn toàn chưa có các cơ sở nghiên cứu khoa học về lĩnh vực trọng 
tâm là phát triển du lịch và kinh tế vận tải, logistics. Những năm tới, tiềm lực này 
cần phải được đầu tư đột phá để phát triển thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của 
nền kinh tế giai đoạn CMCN 4.0. 

(6). Kết cấu hạ tầng mặc dù được quan tâm đầu tư và có năng lực lực đáp ứng cao 
hơn một số địa phương khác trong vùng, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 
phát triển hiện nay.    

(i). Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật: 

• Hạ tầng giao thông kết nối vùng chưa theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế 
- xã hội. Nhiều dự án trọng điểm (như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu,… chưa được đầu tư theo kế 
hoạch. Một số tuyến kết nối nội vùng tiến độ thực hiện còn chậm.  

• Hạ tầng năng lượng, cấp điện và cấp nước cơ bản đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, hạ tầng cấp điện, 
cấp nước sẽ cần tiếp tục xây dựng, cải tạo nâng công suất và lắp đặt 
mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng của sản xuất, 
sự gia tăng các vùng đô thị mới và vùng nông thôn. 

• Hạ tầng xử lý chất thải, nước thải, nhất là chất thải và nước thải tại các 
đô thị, các khu dân cư hiện vẫn chưa đảm bảo và càng có nguy cơ bất 
cập trong tương lai khi trên địa bàn tỉnh gia tăng các loại chất thải do 
hoạt động dân sinh và sản xuất công, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, 
y tế do gia tăng quá trình công nghiệp hoá, đô thị hóa. 

• Hạ tầng thủy lợi và cấp nước của tỉnh đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất 
nông nghiệp và sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, việc kiên cố hoá hệ 
thống kênh mương chưa hoàn chỉnh nên thất thoát nước, hạ tầng thủy 
lợi chưa giúp chủ động hoàn toàn trong việc tưới, tiêu, ngăn mặn và ứng 
phó với tác động từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các khu vực ven biển 
và tại địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo.  

• Hạ tầng thông tin, viễn thông đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội hiện nay. Tuy nhiên, trong những năm tới, hệ thống này cần được 
đầu tư nâng cấp để tăng tốc độ đường truyền, tăng hiệu quả hoạt động 
ở các vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số trong 
giai đoạn CMCN 4.0. 

• Hạ tầng các KCN của tỉnh khá đồng bộ, gần cảng xuất khẩu. Tuy nhiên, 
hạ tầng xử lý chất thải tập trung chưa hoàn thiện. Sức cạnh tranh về hạ 
tầng KCN so với một số địa phương trong vùng còn hạn chế, những 
năm tới cần tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông và hệ thống xử lý chất 
thải. 
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(ii). Hạ tầng xã hội:   

• Hạ tầng giáo dục - đào tạo của tỉnh đã có bước phát triển đáp ứng cơ 
bản nhu cầu nguồn nhân lực phổ thông cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Song hệ thống cơ sở đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học chưa 
đáp ứng nhu cầu; ngành nghề đào tạo còn bất cập so với nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội, đặc biệt thiếu cơ sở đào tạo những ngành nghề đặc 
thù như đánh bắt, chế biến thủy sản, du lịch, logistics; các cơ sở đào tạo 
nghề phần lớn còn nhiều bất cập, trang thiết bị và công nghệ dạy học 
còn lạc hậu, thiếu thốn, trình độ giáo viên, giảng viên chưa cao. 

• Hạ tầng y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
vẫn còn một số điểm yếu hiện nay, đặc biệt là: Số giường bệnh/vạn dân 
và số bác sĩ/vạn dân còn thấp; phát triển hệ thống hạ tầng y tế và nâng 
cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các vùng nông thôn, vùng 
sâu, trong đó ưu tiên cho huyện Côn đảo; đẩy mạnh hơn nữa việc xã 
hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng để huy động nguồn lực xã hội 
trong điều kiện ngân sách đầu tư có hạn; phát triển hạ tầng y tế tại các 
KCN, CCN để góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư. 

• Hạ tầng văn hóa thể thao của tỉnh còn điểm yếu hiện tại là trang thiết bị 
luyện tập thể thao vẫn thiếu và lạc hậu. Hạ tầng văn hoá, thể thao phục 
vụ cho khách du lịch giải trí chưa xứng tầm yêu cầu ngành du lịch. 

2.3. Cơ hội  
Bối cảnh mới, như đã phân tích, trước hết thúc đẩy hình thành tư duy phát triển mới, thay 
đổi nhận thức về các tiềm năng của tỉnh, hướng tới điều chỉnh mô hình phát triển, đồng 
thời mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai.   

(1). Hội nhập quốc tế mang lại cơ hội phát triển cho cả nước cũng như tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, đặc biệt là mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc thù của địa 
phương cũng như mở rộng các quan hệ thương mại và đầu tư. Việc Việt Nam 
tham gia và ký kết một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP)… cũng như các hiệp định đã ký kết khác mang lại cơ hội lớn cho các sản 
phẩm có xuất xứ từ Việt Nam cũng như mạng lại cơ hội tìm kiếm đầu tư vào Việt 
Nam, chuyển giao, phát triển công nghệ tại Việt Nam.  Các mặt hàng xuất khẩu 
công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản... của tỉnh sẽ có cơ hội mở rộng thị trường 
chẳng những ở khu vực Châu Á mà còn có cơ hội đối với thị trường Châu Âu, 
Châu Mỹ... 

(2). Hiệu ứng lan tỏa gắn liền với sự cải thiện về hạ tầng kết nối (các công trình hạ 
tầng giao thông quốc gia) mang lại cơ hội rất lớn cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết 
nối với các khu vực kinh tế năng động phía Nam của cả nước, gắn với thị trường 
nội địa và khi vực rộng hơn như vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL, vùng Tây 
nguyên, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và thậm chí khu vực ASEAN (bằng giao 
thông đường bộ). 
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Trong triển vọng 10 năm tới và xa hơn, khi hạ tầng giao thông (đường bộ cao tốc 
Bến Lức - Long Thành; cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; cao tốc vành đai 4 thành 
phố Hồ Chí Minh; cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường sắt Biên Hòa - 
Vũng Tàu...) kết nối được cải thiện, đặc biệt kết nối với vùng động lực lớn như đã 
phân tích ở trên sẽ có sự lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Bà Rịa - 
Vũng Tàu ở các khía cạnh: (i) mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; (ii) tang cường 
cơ hội thu hút đầu tư trong nước do những lợi thế về vị trí địa lý… đây là cơ hội 
lớn cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai. 

(3). Xu thế hợp tác trong phát triển đã và đang được quan tâm đặc biệt trong nước ở 
mọi cấp độ từ trung ương tới địa phương. Chính phủ cũng như các địa phương đã 
và đang đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường kết nối, hợp tác liên vùng. Đây là 
sự thay đổi lớn về nhận thức. Việc tăng cường kết nối liên vùng mở ra cơ hội hợp 
tác giữa Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL, 
vùng Tây nguyên, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ… tạo cơ hội cho việc đầu tư 
có hiệu quả hơn kết cấu hạ tầng kết nối và khai thác tiềm của các địa phương. 

(4). Sự dịch chuyển, hình thành và phát triển hệ thống đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp 
hướng tới nền kinh tế phát triển trên nền tảng tiến bộ công nghệ, tạo cơ hội cho 
Bà Rịa - Vũng Tàu khai thác hiệu quả tiềm năng về vị trí địa lý, đất đai… để tiến 
tới hình thành và phát triển các trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học 
công nghệ, hướng tới hình thành trung tâm dịch vụ khoa học và công nghệ tầm 
quốc gia và khu vực, với cụm liên kết về đổi mới sáng tạo, R&D. Với khoảng cách 
tiếp cận các trung tâm phát triển trên địa bàn cả nước được rút ngắn về thời gian 
cùng với những thuận lợi về khí hậu, thời tiết và cảnh quan, Bà Rịa - Vũng Tàu có 
cơ hội lớn về việc hình thành cụm liên kết về đào tạo, nghiên cứu và triển khai 
công nghệ… 

(5). Kết nối thuận lợi tạo điều kiện mở rộng thị trường du lịch quốc tế cùng với sự gia 
tăng của tầng lớp trung lưu trong nước thúc đẩy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng mở 
rộng thị trường cho phát triển du lịch với những sản phẩm du lịch mới, đa dạng 
trong đó có du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe… dành cho phân khúc có thu 
nhập trung bình và cao. 

2.4. Thách thức 
Trong thời gian tới, cơ hội và thách thức phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ diễn ra song song. 

(1). Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số; chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển kinh tế trên cơ sở làm chủ công 
nghệ và chủ động, tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả năng 
thích ứng của nền kinh tế là xu thế chung. Bà Rịa - Vũng Tàu không nằm ngoài xu 
thế này, do đó yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng phục vụ 
chuyển đổi số, kinh tế số sẽ là thách thức trong giai đoạn tới, trong đó: (i) cần phải 
nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ, có khả năng tiếp nhận, chuyển giao công 
nghệ, đáp ứng yêu cầu hình thành trung tâm cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ 
của vùng, cả nước và khu vực; (ii) thu hút lực lượng lao động có chuyên môn cao 
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đòi hỏi phải có những cơ chế chính sách tốt, đồng thời việc này kéo theo sự di cư 
cơ học tạo ra nhu cầu phải giải quyết những vấn đề liên quan đến đảm bảo đời 
sống, cung cấp các dịch vụ xã hội cho lực lượng lao động này và những người 
nhập cư.  

(2). Nhu cầu về sử dụng nước cho phát triển quy mô lớn. Khi quy mô kinh tế tăng lên, 
các hoạt động kinh tế - xã hội gia tăng và đa dạng hơn và nhiều hơn (về phát triển 
công nghiệp, đô thị và các ngành dịch vụ), cùng với gia tăng về quy mô dân số 
(bao gồm cả tăng tự nhiên và cơ học) việc bảo đảm nguồn nước sạch, bền vững 
về môi trường là một thách thức lớn. Mặc dù, nguồn nước cấp phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay được lấy từ các hồ chứa nước thủy lợi, nên 
khá ổn định, song nguồn nước này lại bị giới hạn bởi quy mô dung tích các hồ 
chứa... Đây cũng là thách thức, áp lực về bố trí sử dụng nguồn nước đáp ứng nhu 
cầu phát triển ở quy mô lớn hơn trong tương lai. 

(3). Thiết lập sự liên kết giữa các địa phương. Mặc dù đã có thay đổi nhiều về nhận 
thức giữa các địa phương về hợp tác phát triển và tăng cường liên kết, tuy nhiên 
việc triển khai cụ thể trong thực tiễn lại là một thách thức rất lớn. Cho đến nay, 
những quy định mang tính pháp lý về việc tăng cường liên kết còn chưa rõ (nếu 
không muốn nói là chưa có), do vậy, để có được liên kết giữa Bà Rịa - Vũng Tàu 
với các địa phương liền kề cần có sự chủ động trước hết là từ phía Bà Rịa - Vũng 
Tàu trong tiếp xúc trao đổi và điều hành các chương trình phối hợp giữa Bà Rịa - 
Vũng Tàu với các tỉnh, thành phố ở phía Nam, nhất là vùng Đông nam bộ, vùng 
KTTTĐ phía Nam. Vấn đề này cần được thực hiện ngay trong quá trình triển khai 
lập quy hoạch tỉnh. 

(4). Tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho sự phát triển của nông nghiệp và công 
nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình phát triển, các ngành lĩnh vực quan trọng 
được xác lập trong quy hoạch mặc dù đã được tính đến những điều kiện tiềm 
năng, đặc thù, những rõ ràng các giải pháp về công nghệ trong phát triển những 
ngành lĩnh vực này vẫn là một thách thức, nhất là các giải pháp trong việc hình 
thành năng lực sản xuất mới gắn với hình thành các chuỗi giá trị/các cụm liên kết 
liên ngành (các value chains, cluster) và khả năng chống chịu hiệu quả trước các 
tác động lớn, bất thường từ thiên tai, sự cố bên ngoài. Vì vậy, cần có chương trình 
nghiên cứu giải quyết những vấn đề đó từ cả phía các cơ quan nghiên cứu khoa 
học và công nghệ nhà nước và từ phía các doanh nghiệp… 

(5). Thách thức trong công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội về việc khai 
thác, huy động các nguồn lực. Khi đặt vấn đề phát triển các ngành và lĩnh vực mới 
(cái mới bao giờ cũng khó khăn trong việc chấp thuận), sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn 
trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực (từ nhân lực tài chính cho đến đất đai 
- một nguồn lực dễ gây xung đột…). Sự thay đổi này cần phải được giải thích rõ, 
công khai để tạo sự đồng thuận trong xã hội và trong các cơ quan quản lý nhà 
nước ở mọi cấp độ.  

(6). Bên cạnh đó, lợi thế tự nhiên tạo cho Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng và cơ 
hội phát triển đồng thời nhiều ngành kinh tế, đòi hòi phải có sự đồng thuận trong 
hệ thống chính trị và người dân trong lựa chọn những ngành, lĩnh vực (giữa công 
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nghiệp/du lịch; giữa khai thác, nuôi trồng thủy sản/du lịch chất lượng cao; giữa bố 
trí phát triển ngành/ bảo tồn, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng ngập mặn...) 
tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là thách thức không nhỏ trong 
quá trình xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch.  

(7). Quyết tâm của hệ thống chính trị, của lãnh đạo các cấp trong đổi mới tư duy, tìm 
kiếm các giải pháp cơ chế chính sách thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội. Thúc 
đẩy sự phát triển của tỉnh là nhiệm vụ của hệ thống chính trị, mà trước hết là ở các 
cấp lãnh đạo, ở các cơ quan quản lý nhà nước. Việc hình thành và thông suốt tư 
duy, phương thức phát triển mới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao. 
Ví dụ, việc đặt trọng tâm vào phát triển du lịch, ngoài những quyết định về pháp lý, 
còn rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như ban hành những quy định các ngành, 
lĩnh vực, các dự án trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phải tính đến 
hiệu quả tổng hợp hướng tới sự phát triển của du lịch. Một hướng đi khác cần có 
lộ trình và quyết tâm thực hiện theo hướng tạo điều kiện (dành quỹ đất), trước hết 
xúc tiến tìm kiếm các đầu tư các trường (đại học) có thương hiệu ở trong nước và 
quốc tế phát triển tại Bà Rịa - Vũng Tàu làm hạt nhân để hình thành và phát triển 
trung tâm đào tạo, cụm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ… 

(8). Mặc dù các công trình kết cấu hạ tầng lớn của quốc gia được đầu tư xây dựng 
trên địa bàn như hệ thống quốc lộ được đầu tư nâng cấp, đường bộ cao tốc (cao 
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh), cảng biển được 
đầu tư, đường sắt kết nối được quy hoạch xây dựng... tạo cho Bà Rịa - Vũng Tàu 
có cơ hội mới, song cũng gặp phải thách không nhỏ như cần thu hút một nguồn 
lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đồng bộ, kết nối 
với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp để thu hút đầu tư tận dụng hiệu quả cơ hội này cho liên kết, hợp tác phát 
triển kinh tế - xã hội, trong khi hệ thống kết cấu hạ tầng khác như: đô thị, nông 
thôn, an sinh xã hội và hạ tầng xử lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đáp 
ứng yêu cầu phát triển... cũng cần phải dành nguồn lực đầu tư. 

(9). Vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững là thách 
thức không nhỏ trong bối cảnh, xu thế phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời 
gian tới. Các mâu thuẫn trong phát triển đòi hỏi cần phải giải quyết hài hòa, phù 
hợp, giảm thiểu xung đột trong phát triển giữa các ngành như khai thác thủy hải 
sản với phát triển du lịch; giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường; giữa 
công nghiệp và đô thị... 

Biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng, nắng hạn kéo dài, lũ lụt đe dọa nhiều khu vực 
sinh thái ở rừng đầu nguồn, vùng ven biển... cần phải có những biện pháp quản lý và 
nguồn lực đầu tư lớn để giảm thiểu tác động của BĐKH như các công trình đê, kè biển, 
hệ thống thủy lợi (hồ chứa, kênh dẫn nước) ứng phó với biến đổi khí hậu... 
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I.  QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN  
1. Quan điểm phát triển trong thời kỳ quy hoạch 
1.1. Quan điểm về phát triển kinh tế - xã hội 
(1). Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số; chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng phát 
triển nhanh, bền vững kinh tế biển của tỉnh trên cơ sở làm chủ công nghệ và chủ 
động, tích cực hội nhập, đa dạng hoá thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của 
nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. 

(2). Phát huy nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan 
trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; hướng tới nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. 

(3). Phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế cạnh tranh của tỉnh; phát triển hài hoà giữa 
kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 
coi lợi thế tự nhiên (vị trí địa kinh tế, tài nguyên thiên nhiên) và các giá trị văn hóa 
là nguồn lực phát triển quan trọng của tỉnh. 

(4). Áp dụng các nguyên tắc kinh tế thị trường và đảm bảo thực thi pháp luật hiệu lực, 
hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường 
đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
sản xuất, nhất là đất đai. Phát triển nhanh, hài hoà các khu vực kinh tế và các loại 
hình doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng 
của nền kinh tế.  

(5). Hình thành năng lực sản xuất mới gắn với hình thành các chuỗi giá trị/các cụm 
liên kết liên ngành (các value chains/ cluster) và tăng cường khả năng chống chịu 
hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ thiên tai, sự cố bên ngoài.  

(6). Chủ động gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với 
củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường giữ vững an ninh chính trị; bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội. 

1.2. Quan điểm về tổ chức, sắp xếp không gian phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

(1). Tổ chức lãnh thổ tạo không gian phát triển hợp lý là điều kiện quyết định sự phát 
triển nhanh, bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong triển vọng dài hạn đến năm 
2030 và 2050. Mở rộng không gian phát triển thông qua bố trí lực lượng sản xuất, 
các hoạt động kinh tế - xã hội trong tổng thể mối quan hệ liên ngành, liên huyện; 
đồng thời, tăng cường liên kết hợp tác với các địa phương trong vùng. Huy động 
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế trong dài hạn. 

(2). Tổ chức lãnh thổ nội tỉnh phải hướng tới tạo ra sự bình đẳng về cơ hội phát triển 
cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các 
vùng (tiểu vùng), các địa phương, các hành lang kinh tế, tạo ra các động lực mới, 
bền vững cho sự phát triển của tỉnh. 
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(3). Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên (nhất là tài nguyên 
đất) phù hợp với xu thế phát triển mới và tiến bộ khoa học và công nghệ; bảo vệ 
tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học… là nguyên tắc xuyên suốt bảo đảm 
sự phát triển bền vững, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một điểm đến có ý nghĩa 
quốc gia, khu vực và quốc tế. 

(4). Đảm bảo không gian phát triển phù hợp với xu thế tổ chức sản xuất mới, xu thế 
đô thị hóa và phát huy được những lợi thế của tỉnh phát triển công nghiệp, năng 
lượng, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ chất lượng cao, thúc đẩy quá trình 
đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị…  

1.3. Quan điểm về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
(1). Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn. Việc phát triển kết cấu 
hạ tầng phải thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, lựa chọn đầu tư trọng tâm, trọng 
điểm, nhất là các công trình hạ tầng kết nối (với hạ tầng quốc gia) tạo động lực 
phát triển đột phá ở những địa bàn có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

(2). Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho phát triển kinh tế biển, hạ tầng 
các khu công nghiệp và hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, hạ 
tầng thủy lợi và bảo vệ nguồn nước phù hợp với định hướng tổ chức và khai thác 
lãnh thổ, tạo không gian phát triển mới. 

(3). Chú trọng phát triển đồng bộ và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng theo lãnh thổ động 
lực (vùng động lực, hành lang kinh tế), những điểm đầu mối (hub), nhất là các đầu 
mối kết nối hạ tầng giao thông quốc gia, là điều kiện để nâng cao hiệu quả phát 
triển tổng hợp, đồng thời từng bước mở rộng hạ tầng kết nối giữa các khu vực, 
bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng (tiểu vùng) trên địa bàn tỉnh.  

(4). Sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, kết hợp với ngân sách 
Trung ương để tập trung đầu tư tạo sự kết nối giữa hạ tầng nội tỉnh với hạ tầng 
của quốc gia và của vùng. Huy động nguồn lực doanh nghiệp và dân cư tham gia 
đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh 
2.1. Cơ sở xây dựng các phương án phát triển 
2.1.1. Tiếp cận (cách tiếp cận) xây dựng các kịch bản và lựa chọn phương án phát 

triển 
Các kịch bản phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận tổng thể, hệ thống, đặt Bà Rịa - 
Vũng Tàu trong không chỉ trong phát triển của cả nước, vùng Đông Nam Bộ và các địa 
phương liên quan… mà còn trong mối quan hệ với quốc tế, làm rõ các yếu tố “kịch bản” 
ảnh hưởng đến phát triển của tỉnh; làm rõ những lựa chọn chính sách (quan điểm, mô 
hình phát triển, những lựa chọn chính sách) có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của 
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tỉnh48. 

Trong đó, các yếu tố kịch bản (hay các biến cố, tình huống có thể xảy ra) chủ yếu thuộc 
về: 

(1). Các yếu tố thuộc về môi trường, bối cảnh quốc tế và khu vực ảnh hưởng đến sự 
phát triển của tỉnh sẽ được phân tích, dự báo chủ yếu thông qua các ảnh hưởng 
của nó tới nền kinh tế cả nước. 

(2). Bên cạnh những tác động gián tiếp thông qua nền kinh tế cả nước, những yếu tố 
tác động trực tiếp đến tỉnh cũng sẽ được làm rõ trong quá trình phân tích. 

(3). Các yếu tố thuộc về môi trường trong nước: những cải cách, chủ trương, đường 
lối, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch (các 
chính sách lớn) ở tầm quốc gia, vùng và việc thực hiện các cải cách, chủ trương, 
đường lối, định hướng phát triển, các chiến lược, quy hoạch… đó liên quan đến 
sự phát triển của tỉnh… 

(4). Các yếu tố chính sách (các lựa chọn chính sách của Chính quyền) tương ứng với 
khả năng xảy ra bao gồm: 

(i). Các quan điểm, mang tính nguyên tắc về phát triển tỉnh trong tương lai; 

(ii). Các lựa chọn về mô hình phát triển, bao gồm: (i) Xác định các trọng tâm, 
trọng điểm hay nói cách khác xác định các trọng điểm phát triển, các đột 
phá, động lực phát triển trong giai đoạn tới; (ii) Các lựa chọn về huy động 
và sử dụng các nguồn lực trong kỳ quy hoạch;... 

(5). Các “yếu tố kịch bản” và các “lựa chọn chính sách chủ yếu”, cơ sở để xác định các 
kịch bản và lựa chọn phương án phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định 
dưới đây. 

2.1.2. Các phương pháp, công cụ sử dụng trong xây dựng các kịch bản, lựa chọn 
phương án phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trên cơ sở mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được phân tích và xác định với 
những nguyên tắc (các quan điểm phát triển) trong các yếu tố kịch bản và các lựa chọn 
chính sách có thể có tương ứng với các tình huống có thể xảy ra (là tổ hợp của các yếu 
tố kịch bản và các lựa chọn chính sách có thể) thiết lập một mô hình tính toán phân tích, 
trong đó sử dụng các công cụ sau: 

(1). Phân tích, tính toán theo chuỗi thời gian (time seria analysis): Các phân tích chuỗi 
thời gian xem xét đến động thái tăng trưởng, chuyển dịch của các yếu tố, nhân tố 
ảnh hưởng và của toàn nền kinh tế. Các phân tích này làm cơ sở đển xác định 
những tương quan tăng trưởng giữa các nhân tố đầu vào trong mô hình kinh tế đã 
lựa chọn. 

Đồng thời, những phân tích này được sử dụng để phân tích tính toán, dự báo phát 

                                            
48 Các yếu tố kịch bản được xác định là các yếu tố không được kiểm soát bởi chủ thể quản lý phát triển. Trong trường 
hợp này là Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các yếu tố chính sách là những lựa chọn có thể có của Chính quyền 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về mô hình phát triển, huy động nguồn lực… mang tính chủ động. 
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triển trong trường hợp nền kinh tế không có những biến động lớn tác động từ bên 
ngoài cũng như không có những điều chỉnh chính sách lớn trong tỉnh. 

(2). Phân tích đánh giá “độ nhạy” và khả năng (xác suất xảy ra) của các yếu tố tác 
động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh: Rõ ràng có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến tăng trưởng, phát triển của tỉnh nhưng có những yếu tố ít khả năng xảy 
ra và không mang tính quy luật. Những yếu tố đó có thể xem xét nhưng giới hạn 
trong phạm vi mang tính cảnh báo. Các yếu tố có khả năng xảy ra cao sẽ được 
xem xét, tính toán trong dự báo phát triển tỉnh và xây dựng các phương án phát 
triển. 

Việc đánh giá tác động của các yếu tố, nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát 
triển kinh tế tỉnh được thực hiện thông qua phân tích độ co giãn giữa yếu tố tác 
động với tăng trưởng. Việc làm này giảm bớt khối lượng tính toán dự báo (thực tế 
có những yếu tố tác động đến tăng trưởng, nhưng sự thay đổi của nó không ảnh 
hưởng nhiều đến tăng trưởng, có thể lược bớt trong quá trình tính toán phân tích, 
dự báo).  

Kết hợp cả hai phân tích đánh giá đã nêu giúp cho việc giảm bớt khối lượng tính 
toán “không thật sự cần thiết” và dễ dàng hơn trong việc sàng lọc lựa chọn phương 
án phát triển. 

(3). Mô hình phân tích dự báo tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu: Một cách phổ biến, việc phân tích dự báo tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dựa trên cơ sở mô hình Robert Solow49. Theo đó, tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ thuộc vào việc huy động và phát huy 
các nguồn lực và các nhân tố tổng hợp. Vấn đề đặt ra ở đây chính là việc tính toán 
xác định mức huy động và sử dụng các nguồn lực và khả năng phát huy các nhân 
tố tổng hợp trong đó có mối quan hệ chặt chẽ. 

Việc tính toán, dự báo vì vậy sẽ được xem xét trên cơ sở mô hình theo chuỗi thời 
gian với nền tảng là mô hình Robert Solow và kết hợp với phân tích đánh giá khả 
năng huy động và phát huy các nhân tố tăng trưởng thôn qua các phân tích đã đề 
cập ở trên. 

2.1.3. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2030 

a). Các yếu tố kịch bản  

(1). Khả năng phục hồi của kinh tế thế giới và kinh tế cả nước… sau đại dịch Covid-
19 và triển vọng phát triển đến năm 2030 

Như đã nêu ở trên, tác động của dịch bệnh covid-19 là hết sức trầm trọng và kéo 
dài. Cho đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh chưa kết thúc nhưng đã có tín hiệu tích 
cực. Các quốc gia trên thế giới đã và đang chuyển hướng chống dịch, thiết lập 

                                            
49 Về lý thuyết, tăng trưởng kinh tế (Y, trong trường hợp ở đây là GRDP) phụ thuộc vào Vốn (K), Lao động (L) và các 
Nhân tố tổng hợp (A) theo quan hệ Y = F(A, K, L). Trong đó, mỗi nhân tố lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố cụ thể khác… 
Trong tính toán dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cố gắng thực hiện những phân tích 
ở chừng mực cho phép, đảm bảo căn cứ để xây dựng các kịch bản phát triển. 
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trạng thái “bình thường mới” và dần mở cửa nền kinh tế. 

Cùng với những đánh giá tích cực về kinh tế thế giới, cũng đã có những nhận định 
và dự báo rằng kinh tế Việt Nam có thể sẽ bắt đầu phục hồi với tốc độ tăng trưởng 
khá cao, khoảng 6-6,5% năm 2022 và tiếp tục đạt tới mức tăng trưởng cao hơn 
trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030 với sự vào cuộc quyết liệt của các lực 
lượng và quyết tâm rất cao của Chính phủ trong tiến hành các biện pháp thúc đẩy 
tăng trưởng. Tăng trưởng trở lại của kinh tế thế giới và cả nước tác động mạnh 
mẽ đến Bà Rịa - Vũng Tàu khi các cơ hội thị trường cả trong nước và ngoài nước 
mở ra. 

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm 
vi cả nước làm chậm các nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Bên cạnh đó, xuất hiện thách 
thức mới từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, diễn biến giá năng lượng leo 
thang đang dẫn đến nguy cơ lạm phát trên quy mô toàn cầu. Yếu tố này sẽ có tác 
động lớn tới kinh tế Việt Nam, khi mà độ mở của nền kinh tế đến trên 200%. 

(2). Khả năng hoàn thành đúng tiến độ của các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia  

Các công trình trọng điểm quốc gia, vùng, nhất là các công trình hạ tầng giao 
thông, vận tải, logistics... được tập trung đầu tư, sớm hoàn thành trong giai đoạn 
2021-2025. Việc đẩy nhanh đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác các công 
trình đường bộ cao tốc kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh 
trong vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tuyến 
đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành và công trình cầu Phước An50; cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh kết nối Bà Rịa - Vũng 
Tàu, cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), cảng Cái Mép - Thị Vải… 
sẽ thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường, giảm chí phí cho các hoạt động đầu 
tư và kinh doanh, giảm chi phí thời gian… từ đó mở ra những ý tưởng, những mô 
hình kinh doanh mới và hoạt động sản xuất kinh doanh mới.  

Hoàn thiện và khai thác các công trình này, trước hết sẽ tác động mạnh mẽ đến 
hoạt động vận tải, logistics và du lịch. Đồng thời, các công trình này đi vào hoạt 
động sẽ tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và các dịch vụ 
khác như vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và khoa học công nghệ… Đây cũng 
là yếu tố phụ thuộc, Chính quyền cấp tỉnh không quyết định được. 

(3). Định hướng phát triển quốc gia và vùng Đông Nam Bộ, trong đó có vai trò của Bà 
Rịa - Vũng Tàu đối với quốc gia và vùng 

Việc định hình vị trí, vai trò của tỉnh trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia và vùng có tác động quan trọng đến việc lựa chọn cách chính sách và 
mô hình phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay, Quy hoạch tổng thể quốc 
gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai xây dựng, 
các quan điểm, định hướng lớn phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ cũng 

                                            
50 Công trình cầu Phước An kết nối giữa đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực 
như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Qua đó, kết nối toàn bộ nhóm 
cảng biển số 4 với khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
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đang được dự thảo, trong đó có xác định vị trí, vai trò của Bà Rịa - Vũng Tàu trong 
bố trí không gian, tổ chức lãnh thổ của vùng và quốc gia. Theo đó, Bà Rịa - Vũng 
Tàu được xem là một trong những cực tăng trưởng, khu vực động lực phát triển 
của cả nước và vùng Đông Nam Bộ. Đây là cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn 
các chính sách, các định hướng bố trí không gian, lựa chọn các ngành, lĩnh vực 
quan trọng trên địa bàn tỉnh.  

(4). Sự quan tâm của các nhà đầu tư 

Mặc dù sự quan tâm của các nhà đầu tư đến tìm kiếm các cơ hội đầu tư phát triển 
phần nào phụ thuộc vào hoạt động xúc tiến đầu tư của Chính quyền tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (quảng bá, giới thiệu các cơ hội đầu tư…) nhưng sự quan tâm có tính 
chủ động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nguồn lực đến thị trường đầu 
tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian gần đây về phát triển các ngành công 
nghiệp, cảng biển, logistisc, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí với những ý tưởng đầu 
tư lớn, hiện đại là nhân tố hết sức quan trọng liên quan đến hiện thực hóa các chủ 
trương, định hướng phát triển tỉnh trong những giai đoạn sắp tới. Nhiều dự án quy 
mô lớn về công nghiệp, cảng biển, khu du lịch, trung tâm thương mại… nhận được 
sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài cũng 
mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(5). Quan hệ hợp tác phát triển 

Sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu phụ thuộc vào các quan hệ hợp tác phát triển 
với khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là các Hiệp định thương 
mại, đầu tư song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết gia nhập (EVFTA, 
CPTPP, RCEP…) và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - ASEAN. Bà Rịa - Vũng 
Tàu nằm ở cửa ngõ ra biển quốc tế của Việt Nam, nằm trên đường hàng hải quốc 
tế, vì vậy sự phát triển của tỉnh phụ thuộc rất lớn vào các thị trường quốc tế 

Sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng còn tùy thuộc vào mối quan hệ liên kết, 
hợp tác toàn diện với cả nước, nhất là với TP. Hồ Chí Mình, vùng Đông Nam Bộ, 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, hợp tác 
khu vực tứ giác du lịch TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Đà Lạt - Nha Trang, hành 
lang kinh tế trục dọc Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây phía Nam (Mộc Bài 
- TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu).  

Tranh thủ huy động các nguồn lực, các yếu tố bên ngoài nhằm mở rộng quy mô 
phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại là một yếu tố rất quan trọng. Đây 
cũng là yếu tố bên ngoài tầm kiểm soát của tỉnh, mặc dù tỉnh có thể chủ động phần 
nào. 

b). Các yếu tố chiến lược và chính sách có tác động lớn đến sự phát triển của 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Các lựa chọn chiến lược, chính sách phát triển tỉnh giai đoạn sắp tới sẽ quyết định khả 
năng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2021-
2030. Các lựa chọn chính sách phát triển của tỉnh hướng vào: 

(1). Khai thác hiệu quả các tiềm năng nội sinh (tài nguyên, lao động, vốn, hệ thống kết 
cấu hạ tầng...) của tỉnh, nhưng bảo đảm sự phát triển bền vững. 
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(i). Huy động và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên: 

Nguồn lực tự nhiên quan trọng và có tác động lớn đối với sự phát triển của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước hết đó là tài nguyên đất. Huy động hợp lý, tiết 
kiệm nhưng bảo đảm quy mô đất đai cho các chương trình dự án lớn trong 
các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đảm bảo đất cho phát triển các công 
trình hạ tầng (bao gồm cả các dự án cấp quốc gia trên địa bàn và các dự 
án cấp tỉnh), cho phát triển đô thị (theo đó là phát triển kinh tế đô thị) có ý 
nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh.  

Huy động, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cho phát triển du lịch 
cũng là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, vấn đề đặt ra 
thuộc về lựa chọn mô hình tổ chức phát triển hoạt động du lịch và một lần 
nữa, chính là quỹ đất cho phát triển du lịch, trong đó phải kể đến việc bảo 
đảm đất đai cho dịch vụ du lịch quy mô lớn bao gồm du lịch biển, nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, hội thảo, tham gia nghiên cứu khoa 
học, thám hiểm, vui chơi giải trí…  

Tài nguyên thiên nhiên tiếp theo đó là tài nguyên nước. Đây tài nguyên vô 
cùng quý giá của quốc gia, của tỉnh và được dùng trong các hoạt động nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch, sinh hoạt cho người dân khu vực đô 
thị, nông thôn và môi trường. Tài nguyên nước phân bố không đều theo cả 
không gian và thời gian đã dẫn đến xuất hiện các vấn đề khan hiếm nước 
và thiếu nước cục bộ trong mùa khô. Chính vì thế, việc sử dụng tốt tài 
nguyên nước nhằm đạt hiệu quả cao nhất là vấn đề mà mọi địa phương 
đều quan tâm. 

(ii). Huy động nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ cho sự phát triển: 

Để khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng phát triển, việc chuẩn bị và huy 
động nguồn nhân lực rất quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển. Chính sách 
của Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn cần hướng vào: (i) nâng cao năng lực nhân 
lực tại chỗ; (ii) đảm bảo thu hút và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng 
nhập cư từ ngoại tỉnh… Huy động nguồn nhân lực cũng phụ thuộc vào quy 
mô nhân lực có thể có và phụ thuộc vào quy mô dân số và ngược lại quy 
mô dân số cũng phụ thuộc vào chính sách huy động nguồn nhân lực và các 
lựa chọn chính sách phát triển kinh tế, xã hội dự kiến.  

Khả năng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động là 
yếu tố đầu vào quan trọng trong mô hình dự báo phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Các chính sách phát triển khoa học và 
công nghệ của tỉnh cần hướng tới việc nâng cao tiềm lực khoa học công 
nghệ, nhất là công nghệ cao ứng dụng vào sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.  

(iii). Huy động nguồn lực cơ sở vật chất và hệ thống kết cấu hạ tầng: 

Nguồn lực cơ sở vật chất và hệ thống kết cấu hạ tầng có sẵn và khả năng 
hoàn thiện hệ thống kết cấu trong tương lai là nền tảng cho việc việc lựa 
chọn các mô hình và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ địa 
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phương nào trong thời kỳ quy hoạch. Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện thuận 
lợi về hệ thống kết cấu hạ tầng sẵn có, cùng với các dự án lớn của quốc 
gia sẽ được triển khai trong thời gian tới là tiền đề để tỉnh có những bước 
đi đột phá, thúc đẩy hơn nữa tang trưởng quy mô nền kinh tế và đóng góp 
vào sự thịnh vượng chung của cả nước, vùng Đông Nam Bộ. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí và hạ tầng giao thông kết nối rất thuận lợi 
trong vùng và cả nước, với đầy đủ các loại hình giao thông đã và đang được 
xây dựng hoặc đã được quy hoạch để đầu tư như các đường bộ cao tốc, 
quốc lộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển, sân bay... TP. Bà Rịa là 
đầu mối các trục giao thông đường bộ kết nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 
các trung tâm kinh tế lớn trong vùng và nối liền tới các huyện, thị xã, thành 
phố trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh, đường 
huyện... Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trên tuyến hành lang xuyên Á, 
Bà Rịa - Vũng Tàu có cảng biển nước sâu, gần tuyến đường hàng hải quốc 
tế và là “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa, thuận lợi giao lưu kinh tế, thương 
mại với các nước trong khu vực và quốc tế. 

(2). Lựa chọn mô hình phát triển 

Mô hình phát triển tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050 là yếu tố 
quyết định đến tăng trưởng kinh tế của địa phương. Có nhiều lựa chọn cho tương lai, 
song mô hình phát triển được lựa chọn sẽ định hướng cho việc huy động, sử dụng và 
phát huy các nguồn lực. Cùng với việc huy động sử dụng nguồn lực, các biện pháp quản 
lý, điều hành, khai thác các thị trường (môi trường bên ngoài và nội tỉnh) sẽ đảm bảo hiệu 
quả và tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phù hợp với mô hình kinh tế được lựa 
chọn. 

2.1.4. Các giả thiết đầu vào, cơ sở phân tích dự báo xây dựng kịch bản phát triển 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

a). Các biến cố (yếu tố kịch bản) 

(1). Về khả năng khôi phục sau đại dịch Covid-19 

Như đã phân tích ở trên, sự hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn 
cầu và trong nước rất quyết định đến tăng trưởng và phát triển tỉnh. Tuy nhiên, đây lại là 
yếu tố khó đoán định. Trong khuôn khổ báo cáo này, tính đến thời điểm hiện nay, sử dụng 
các giả thiết dựa trên những nghiên cứu đánh giá của các tổ chức uy tín trên thế giới và 
các đánh giá, dự kiến về khả năng kiểm soát dịch bệnh và các biện pháp có thể sẽ được 
Chính phủ thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.  

Giả thiết kinh tế thế giới phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng bắt đầu từ năm 2022; Trong 
nước, dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội được mở cửa trong trạng 
thái bình thường mới vào cuối năm 2021 và phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng vào năm 
2022, với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 6-6,5%; tăng trưởng kinh tế sẽ có sự tăng 
trưởng nhanh vào những năm tiếp theo với những biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ 
hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phát triển đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2025 và tạo tiền đề tăng trưởng nhanh hơn vào giai 
đoạn 2026-2030. 
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Cũng có giả thiết rằng sự phục hồi kinh tế thế giới và theo đó là kinh tế trong nước chậm 
nhịp hơn và đây là điều không mong muốn. 

(2). Về tiến độ các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn do trung ương thực 
hiện 

Về lý thuyết, để khai thác phát huy hiệu quả lãnh thổ, kết cấu hạ tầng kết nối phải đi trước 
một bước. Những điểm này đã được phân tích trong Phần I. Khi các công trình hạ tầng 
kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với phần còn lại của cả nước sẽ có những tác động rất rõ ràng 
đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các công trình này đang được triển khai xây dựng.  

Giả thiết các công trình hạ tầng giao thông quốc gia được đầu tư xây dựng, hoàn thành 
đưa vào vận hành, khai thác đúng tiến độ đề ra, như các tuyến đường bộ cao tốc Biên 
Hòa - Vũng Tàu, cao tốc vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, các cảng biển tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu (Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai - Bến Đình, Long Sơn, bến cảng khách quốc tế Vũng 
Tàu…), Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, các cảng cạn (ICD) quốc gia trên địa bàn được 
hoàn thành và đi vào khai thác đúng tiến độ, đồng thời cảng hàng không quốc tế Long 
Thành cũng được đầu tư xây dựng, hoàn thành. 

(3). Về vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong định hướng phát triển quốc gia và vùng 
Đông Nam Bộ 

Căn cứ vào dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050, dự thảo các quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch vùng có liên quan, giả định về vị 
trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tổng thể nền kinh tế quốc gia và vùng như 
sau: 

(i). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một cực tăng trưởng trên trục hành lang kinh tế 
dọc QL51, hành lang kinh tế chính của vùng Đông Nam Bộ. Bà Rịa - Vũng 
Tàu cùng với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai tạo thành Tứ giác 
động lực phát triển phía Nam của đất nước (một trong hai vùng động lực 
kinh tế chính của cả nước). 

(ii). Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ giao thương quốc tế phía Nam của quốc 
gia, vùng Đông Nam Bộ và vùng TP. Hồ Chí Minh. Là trung tâm cấp vùng 
về dịch vụ thương mại; trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, dịch vụ cảng biển 
và dịch vụ dầu khí quan trọng của quốc gia; trung tâm công nghiệp chuyên 
sâu, công nghiệp cảng biển; trung tâm thương mại - dịch vụ; trung tâm kho 
vận, dịch vụ Logistics của vùng; đầu mối giao thương về cảng biển với quốc 
tế. Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. 

(iii). Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, cảng biển Bà Rịa 
- Vũng Tàu được xác định là cảng đặc biệt, trong đó khu bến Cái Mép có 
chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, trung tâm các tuyến hàng 
hải của Việt Nam và thế giới; các bến cảng khác có chức năng phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội liên vùng. Cùng với cảng biển Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng 
Tàu tạo thành hai cực quan trọng về phát triển cảng biển của Việt Nam. 

(4). Khả năng huy động nguồn lực từ bên ngoài  
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Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô 
nền kinh tế (GRDP) nên có khả năng tích lũy từ nội bộ khá tốt. Để đầu tư phát triển (ngay 
cả trong những năm vừa qua), nguồn lực huy động chủ yếu từ khu vực ngoài nhà nước 
trong tỉnh cũng như ngoại tỉnh. Vì vậy, sự quan tâm, phát hiện (sáng tạo) và chuẩn bị các 
dự án đầu tư của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, người dân là hết sức quan trọng.  

Nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông và các điều kiện tự nhiên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngay từ khi Luật Đầu tư 
nước ngoài được ban hành (năm 1987), Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh tiếp nhận một số dự 
án đầu tư nước ngoài đầu tiên của cả nước. Đến nay, sau 35 năm, trên địa bàn tỉnh có 
427 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 30,3 
tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp, cảng biển, khu du lịch, trung tâm thương 
mại… được đầu tư trên địa bàn đã góp phần đáng kể chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng 
năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.  

Cho đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu 
tư cả trong nước và quốc tế, đã có một số ý tưởng và dự án lớn của một số nhà đầu tư 
có tiềm lực đã và đang quan tâm, chuẩn bị đầu tư trên địa bàn như: Dự án Vườn thú 
hoang dã Safari - huyện Xuyên Mộc với quy mô diện tích khoảng 530 ha và tổng vốn đầu 
tư khoảng 500 triệu USD. Đến nay, có 8 nhà đầu tư quan tâm đề nghị thực hiện dự án 
và 3 nhà đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh về phương án đầu tư; Dự án Khu đô thị Tây Nam 
TP. Bà Rịa, có quy mô khoảng 1.795 ha, dân số tối đa không quá 45.000 người. Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có công văn gửi tỉnh xin chấp thuận 
chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án đầu tư khu đô thị sinh thái Tây 
Nam; các dự án đầu tư tại khu đất Paradise, các khu đất nguyên là trụ sở các cơ quan, 
đơn vị hành chính, sự nghiệp, công an, quân sự tại TP. Vũng Tàu… Các dự án này được 
chấp thuận và được đầu tư xây dựng sẽ là những cú hích tăng trưởng và phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

(5). Các quan hệ hợp tác phát triển 

Việc tích cực tham gia các tổ chức, cộng đồng kinh tế và tham gia ký kết các Hiệp định 
thương mại mở ra những cơ hội và triển vọng mới cho Việt Nam, trong đó có tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, khi mà quốc gia đang cùng bắt tay nhau vượt qua khủng hoảng, tránh những 
ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột giữa các nước lớn, cũng như trong phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế. Một số hợp tác dự kiến sẽ đem lại nhiều triển 
vọng phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới bao gồm: 

(i). Kế hoạch tổng thế về kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025), được các đối tác 
ASEAN đánh giá có tác động tích cực về kinh tế - xã hội và ngày càng 
chứng tỏ khả năng thích ứng với các xu hướng đang nổi của khu vực, đặc 
biệt thích hợp và tương hỗ với Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu Covid-
19. 

(ii). CPTPP51 là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, 
là FTA thế hệ mới. Thực hiện CPTPP mang lại cho Việt Nam những cơ hội 

                                            
51 Gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-
ru, Xinh-ga-po và Việt Nam. 
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phát triển, nhất là mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc các nước, trong đó 
có các thị trường lớn như Nhật Bản và Ca-na-đa giảm thuế nhập khẩu về 
0% cho hàng hóa của Việt Nam sẽ tạo ra những tác động tích cực trong 
việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi 
xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên CPTPP sẽ được 
hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi. Các mặt hàng xuất khẩu có 
thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, điện, điện tử đều được xóa bỏ 
thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.  

(iii). EVFTA là FTA thế hệ mới mang lại nhiều lợi ích nhất cho Việt Nam. Đối với 
xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU52 sẽ xóa bỏ 
thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, 
tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 
0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn 
ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có 
thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa 
bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết 
cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký 
kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong những thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. 

(iv). RCEP được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích kinh tế cho Việt Nam 
và Campuchia trên những khía cạnh sau: (i) Tiếp cận dễ dàng hơn với các 
thị trường đầu tư và xuất khẩu của ASEAN và các đối tác; (ii) Mở ra cơ hội 
đẩy mạnh xuất - nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn (là đầu vào cho sản xuất) và 
máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại phù hợp; (iii) Tham gia vào mạng 
lưới chuỗi giá trị và sản xuất khu vực; (iv) cắt giảm chi phí giao dịch và tạo 
ra môi trường kinh doanh thân thiện hơn nhờ hài hòa hóa các quy định hiện 
hành và áp dụng chung trong các FTA khác nhau của ASEAN, ưu đãi thuế 
quan được cải thiện hơn nữa, quy tắc xuất xứ nội khối được hài hòa, dễ 
đáp ứng hơn, bên cạnh đó, các quy trình về hải quan sẽ được thống nhất, 
tạo thuận lợi thương mại. RCEP có đàm phán mở cửa tốt hơn cho ngành 
dịch vụ hậu cần logistics, viễn thông... 

Bên cạnh đó, quan hệ của Bà Rịa - Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam 
Bộ cũng như các vùng lân cận (BTB & DHMT, ĐBSCL) tiếp tục được thúc đẩy và trở 
thành một trong những tác nhân quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế và trong đó là quan hệ thương mại và đầu tư sẽ được 
phân tích xem xét kỹ lưỡng khi tính toán các phương án tăng trưởng. Đặc biệt khả năng 
cạnh tranh của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng như 

                                            
52 Gồm 28 quốc gia thành viên của Liên minh EU là: Áo, Bỉ, Bungari, Croatia, Síp,CH  Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần 
Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Slovakia, 
Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Vương quốc Anh.  Vương quốc Anh rời EU ngày 31/01/2020, nhưng vẫn tiếp 
tục tuân thủ chính sách thương mại của EU trong giai đoạn chuyển tiếp. 
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khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công, nông nghiệp và dịch vụ của tỉnh khi thực 
hiện các cam kết quốc tế (EVFTA, CPTPP…). 

b). Các giả thiết về chính sách lựa chọn 

Để tiến hành xây dựng các kịch bản và phân tích, lựa chọn phương án phát triển. Các 
lựa chọn chính sách dưới đây được xem xét: 

(1). Chính sách phát triển công nghiệp 

Sự phát triển các khu, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp chế tạo với mô hình tổ 
chức sản xuất mới theo chuỗi và cụm liên kết ngành là định hướng chính sách chủ yếu. 
Mức độ lấp đầy và đi vào hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp hiện có và dự kiến 
mở rộng, đầu tư mới sẽ quyết định đến tăng trưởng công nghiệp.  

Hình thành và mở rộng năng lực sản xuất mới về công nghiệp năng lượng với trọng tâm 
là công nghiệp dầu khí. Quy mô phát triển năng lượng dầu khí được thực hiện theo lộ 
trình của Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam lần thứ VIII (Quy hoạch điện VIII) và 
Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. 

(2). Chính sách phát triển dịch vụ, trọng tâm là logistics và du lịch 

Dịch vụ logistics được phát triển mạnh để khai thác lợi thế cảng biển và trung tâm 
logistics, các cảng cạn (ICD) của quốc gia và vùng trên địa bàn. Dịch vụ logistics không 
chỉ hướng tới thị trường trong tỉnh và khu vực phía Nam mà còn vươn tới các thị trường 
quốc tế. Là địa phương có cảng biển nước sâu, có số lượng container hàng hoá xuất 
nhập khẩu qua cảng chiếm trên 35% tổng số lượng container hàng hoá xuất nhập khẩu 
của cả nước, mức tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ logistics của Bà Rịa - Vũng Tàu đóng 
góp vào logistics của cả nước nói riêng và GDP của Việt Nam nói chung sẽ là một con 
số không nhỏ nếu công tác quy hoạch hậu cần sau cảng, kết nối vận tải đa phương thức, 
các thể chế, quy định và việc đầu tư đồng bộ, đúng hướng, theo kịp các biến đổi và xu 
hướng của ngành Logistics toàn cầu. Định hướng trong thời gian tới cần xây dựng Cụm 
cảng Cái Mép thành nơi trung chuyển hàng hóa (T/S HUB) của khu vực ASEAN nhằm 
thu hút các tuyến dịch vụ nội Á kết nối cho các Quốc gia trong khu vực như Thái lan, 
Malaysia, Indonesia, Philipines, Campuchia .. Kết nối tàu mẹ đi các châu lục. 

Sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ du lịch có sự ra đời và phát triển của các tổ hợp 
du lịch quy mô lớn với các loại hình du lịch mới như: tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, 
vui chơi có thưởng; tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thăm quan di tích lịch sử, văn hóa; 
tổ hợp du lịch MICE, phát triển du lịch gắn với cung cấp các dịch vụ y tế, nghỉ dưỡng, 
dịch vụ hội nghị, hội thảo. 

Phát triển dịch vụ đào tạo, hình thành một cụm đào tạo nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ (cụm liên kết ngành về đào tạo và khoa học và công nghệ) về biển, hàng hải và dầu 
khí. Chính sách này được giả thiết là bắt đầu từ giai đoạn đầu kỳ quy hoạch và sẽ phát 
huy hiệu quả vào cuối kỳ và phát triển mạnh vào giai đoạn tiếp theo của kỳ quy hoạch. 

(3). Chính sách đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị 

Quá trình đô thị hóa được kiểm soát tốt và hình thành những động lực tăng trưởng mới 
gắn với sự phát triển của những cụm liên kết ngành về công nghiệp, cảng biển, logistics, 
du lịch, các cụm dịch vụ đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ. 
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Các đô thị được hiện đại hóa, hình thành những năng lực sản xuất, dịch vụ mới, nâng 
cao được hiệu quả kinh tế đô thị và mật độ kinh tế đô thị. 

(4). Chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp 

Chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp được thực hiện thành công theo hướng phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sự thành công của chính sách này giúp cho 
nông nghiệp và theo đó đóng góp cơ bản vào chuyên dịch kinh tế nông thôn làm cơ sở 
để nông nghiệp có thể duy trì ổn định mức tăng trưởng năng suất và qua đó duy trì khả 
năng tăng trưởng của nông nghiệp ở mức 2,8-3,0%/năm như hiện nay. 

(5). Chính sách huy động nguồn lực 

Huy động nguồn nhân lực: giả định rằng trong triển vọng đến năm 2030 và xa hơn, Bà 
Rịa - Vũng Tàu giải quyết tốt vấn đề phát triển nhân lực cung cấp đủ nhân lực cho nhu 
cầu phát triển thông qua: (i) toàn dụng lao động trong tỉnh (ngoại trừ “thất nghiệp cơ cấu”); 
(ii) thu hút được, đáp ứng đủ nhu cầu và chất lượng lao động cho các hoạt động công 
nghiệp và dịch vụ từ ngoại tỉnh, bổ sung cho sự thiết hụt lao động do triển khai các dự án 
các dự án quy mô lớn, đòi hỏi lao động chất lượng. 

Huy động nguồn tài nguyên tự nhiên: (i) Giả định rằng các nguồn tài nguyên dầu khí và 
các tài nguyên khác được huy động và sử dụng hiệu quả, bền vững; (ii) Các tài nguyên 
“khan hiếm” như tài nguyên nước và đất đai được bảo đảm, đáp ứng đủ và sử dụng hiệu 
quả, trong đó tài nguyên đất được bố trí đủ, hiệu quả cho các hoạt động công nghiệp, 
dịch vụ và phát triển đô thị trong khi bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ 
môi trường và đa dạng sinh học. 

(6). Chính sách phát triển các ngành lĩnh vực khác 

Các ngành, lĩnh vực khác, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực cung cấp các dịch vụ xã hội… 
được phát triển theo hướng đảm bảo sự phát triển bền vững xoay quanh các ngành trọng 
tâm trên, có kết hợp với các điều kiện đặc thù khác của các ngành, lĩnh vực đó. Giả thiết 
rằng các ngành, lĩnh vực này được quan tâm phát triển tương thích với sự phát triển 
chung của những ngành, lĩnh vực được lựa chọn. 

2.1.5. Dự báo quy mô dân số, quy mô nhân lực đến năm 2030 và 2050 
a). Các chỉ số đầu vào 

Dân số gốc: là dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 theo kết quả Tổng điều tra dân 
số và nhà ở 1/4/2019 do Tổng cục Thống kê điều tra và công bố. Cơ cấu dân số theo giới 
tính và theo nhóm tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 như sau:  

Bảng 98. Dân số theo giới tính và theo nhóm tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 

Nhóm tuổi 
Tổng  Thành thị 

Nam  Nữ Nam  Nữ 
00 - 04 46137 42.073 27.073 24.688 
05 - 09 51663 47.213 30.343 27.297 
10 - 14 46323 42.858 25.896 23.813 
15 - 19 39262 36.366 21.310 19.816 
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Nhóm tuổi 
Tổng  Thành thị 

Nam  Nữ Nam  Nữ 
20 - 24 36.103 32.699 20.463 19.463 
25 - 29 49.143 49.246 29.099 30.498 
30 - 34 55.319 55.170 33.340 34.880 
35 - 39 50.837 50.091 31.067 31.109 
40 - 44 43.502 42.687 25.602 25.284 
45 - 49 41.922 40.370 24.256 23.551 
50 - 54 34.894 35.303 20.423 20.413 
55 - 59 29.440 31.104 17.399 18.113 
60 - 64 21.784 23.912 12.458 13.832 
65 - 69 12.738 15.141 6.991 8.461 
70 - 74 6.826 9.645 3.636 5.234 
75 - 79 4.400 7.285 2.329 3.847 
80+ 5.935 10.922 2.974 5.692 
Tổng cộng 576.228 572.085 334.659 335.991 

Nguồn: Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, Tổng cục Thống kê 

Tổng tỷ suất sinh (TFR) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Bảng 99. Tổng tỷ suất sinh (TFR) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TFR: 2,01 1,88 1,82 1,7 1,92 1,97 1,56 1,52 1,37 1,51 1,87 1,94 

Nguồn: Báo cáo thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh tại việt nam, Tổng cục Thống kê 

Tỷ số giới tính khi sinh của Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 là 106,5 bé trai/100 bé gái 
(Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về danh sách tỉnh, thành phố 
thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng đề án kiểm soát mất 
cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025) 

Tuổi thọ trung bình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 đạt 76,5 năm, trong đó nữ đạt 
79,2 tuổi, nam đạt 73,9 tuổi. 

Bảng 100. Dân số thành thị và tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020  

  2010 2019 2020 

Dân số đô thị (người) 516.608 675.599 683.129 

Tỷ lệ đô thị hóa (%) 50,67 58,63 58,49 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2020. 
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b). Các giả thiết dự báo dân số 

Trong kỳ quy hoạch, dự báo các chỉ tiêu phát triển dân số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
dựa vào các giả thiết như sau: 

(1). Dân số tự nhiên của tỉnh giữ tốc tăng như hiện nay với tổng tỷ suất sinh tiếp tục 
có xu hướng giảm dần từ 1,94 hiện nay xuống còn khoảng 1,9 vào năm 2030, 1,85 
vào năm 2045 và khoảng 1,8 vào năm 2050; tỷ số giới tính khi sinh dự báo tiếp 
tục duy trì mức 106 bé trai/100 bé gái trong suốt thời kỳ dự báo. 

(2). Tuổi thọ dân số: trên cơ sở dữ liệu tuổi thọ gốc năm 2019, 2020 của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, phương pháp tính tuổi thọ được áp dụng bảng tính tuổi thọ theo chu kỳ 
5 năm mà tổ chức Liên hợp quốc xây dựng và khuyến nghị (do đặc điểm dân số 
và xu hướng tăng tuổi thọ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, dự báo 
tuổi thọ của dân số được tính theo phương án tuổi thọ tăng chậm). Theo bảng 
sống mẫu (Model life table), dự báo dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng mô 
hình bảng số mẫu của Liên hợp quốc xây dựng cho khu vực Đông Á nói chung để 
tính toán (được các chuyên gia khuyến nghị sử dụng do gần với các đặc điểm dân 
số của Việt Nam nhất).  

(3). Tốc độ đô thị hóa: giai đoạn tới, dự báo kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục 
tăng trưởng và phát triển mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng lớn, 
khu công nghiệp, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cảng biển… kéo theo nhu cầu về phát 
triển và mở rộng không gian đô thị của tỉnh. Dự báo đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa 
đạt khoảng 62%, đến năm 2030 đạt khoảng 66% và đến năm 2050 đạt khoảng 
80%. 

(4). Về tăng dân số cơ học: 

(i). Phương án kịch bản tiềm năng: Phương án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có các 
yếu tố, điều kiện phát triển rất thuận lợi, sôi động, toàn dụng lao động, thu 
hút được nhiều lao động vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ của tỉnh, có 
môi trường sống hấp dẫn, thu hút được nhiều người dân đến sinh sống và 
làm việc. Dự báo trong giai đoạn đến 2025, mỗi năm tỉnh tiếp nhận người 
nhập cư khoảng từ 10.000-15.000 người, giai đoạn 2026-2030 khoảng 
18.000-20.000 người/năm, giai đoạn 2030-2040 khoảng 22.000-25.000 
người/năm, giai đoạn 2040-2050 khoảng 30.000 - 35.000 người/năm. 

(ii). Phương án kịch bản kỳ vọng: Kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng 
nhanh hơn so với phương án kịch bản cơ sở, bên cạnh đó các yếu tố tác 
động đến phát triển kinh tế - xã hội diễn ra tương đối thuận lợi trong kỳ quy 
hoạch do đó thu hút được nhiều lao động và người dân hơn đến sinh sống, 
làm việc tại tỉnh. Dự báo trong giai đoạn đến 2025, mỗi năm tỉnh tiếp nhận 
người nhập cư khoảng từ 4.500-5.000 người, giai đoạn 2026-2030 khoảng 
9.000-11.000 người/năm, giai đoạn 2030-2040 khoảng 9.000-10.000 
người/năm, giai đoạn 2040-2050 bắt đầu có xu hướng chậm lại còn khoảng 
6.000-7.000 người/năm.  

(iii). Phương án kịch bản cơ sở: Trong giai đoạn sắp tới, do nền kinh tế tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu được dự báo sẽ tiếp tục phát triển nhanh tiếp tục thu hút lực 
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lượng lao động đến sinh sống và làm việc tại tỉnh. Tình hình di cư của tỉnh 
sẽ tiếp tục là quá trình nhập cư vào tỉnh để đáp ứng nhu cầu nhân lực của 
các ngành lĩnh vực quan trọng và ưu tiên phát triển của tỉnh. Lao động nhập 
cư vào tỉnh chủ yếu là nhóm dân số trong độ tuổi lao động. Trong giai đoạn 
đến 2025, mỗi năm tỉnh tiếp nhận người nhập cư khoảng từ 2.200-2.300 
người, giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.400-2.500 người/năm, giai đoạn 
2030-2040 khoảng 3.000-3.500 người/năm, giai đoạn 2040-2050 bắt đầu 
có xu hướng chậm lại còn khoảng 3.400-4.000 người/năm. 

c). Kết quả dự báo dân số 

Trên cơ sở dữ liệu đầu vào và các giả thiết, dự báo dân số chung, theo giới tính và thành 
thị, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

(1). Phương án kịch bản tiềm năng 

Quy mô dân số đến năm 2025 đạt khoảng 1,28 triệu người, năm 2030 đạt khoảng 1,43 
triệu người và năm 2050 đạt khoảng 2,22 triệu người. Tỷ lệ dân số nam và nữ khá cân 
bằng. Tỷ trọng dân số thành thị tăng nhanh trong giai đoạn sau năm 2030, đạt tỷ lệ đô thị 
hóa khoảng 80% vào năm 2050. 

Bảng 101. Kết quả dự báo dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản tiềm năng) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

I Dân số TB 1.167.938 1.281.114 1.428.735 1.993.665 2.218.644 1,87 2,21 2,25 
1 Nam 586.084 642.612 715.824 995.182 1.106.932 1,86 2,18 2,22 

2 Nữ 581.854 638.502 712.911 998.483 1.111.712 1,88 2,23 2,27 

3 Thành thị 683.243 794.291 942.965 1.525.154 1.774.915 3,06 3,49 3,26 

4 Nông thôn 484.695 486.823 485.770 468.511 443.729 0,09 -0,04 -0,24 

II Tỷ trọng %                 
1 Nam 50,2 50,2 50,1 49,9 49,9       

2 Nữ 49,8 49,8 49,9 50,1 50,1       

3 Thành thị 58,5 62,0 66,0 76,5 80,0       

4 Nông thôn 41,5 38,0 34,0 23,5 20,0       

Nguồn: Tính toán của dự án 

Dự báo dân số chia theo độ tuổi lao động tăng lên do nhập cư vào tỉnh đáo ứng nhu cầu 
lao động nhưng tỷ trọng dân số trong tuổi lao động sẽ giảm dần sau giai đoạn 2030 do 
số lượng dân số già tăng nhanh. 
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Bảng 102. Dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo độ tuổi đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản tiềm năng) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

 Dân số TB 1.167.938 1.281.114 1.428.735 1.993.665 2.218.644 1,87 2,21 2,25 

1 
Dân số trong 
độ tuổi lao 
động  

744.867 814.385 921.360 1.221.158 1.353.134 1,80 2,50 1,90 

 

Nữ (15-55) 
(56 - 2025, 58 
- 2030 - 60 -
2045) 

351.556 383.738 437.239 589.917 653.457 1,77 2,64 2,02 

 
Nam (15-60 
(61 - 2025, 62 
- 2030) ) 

393.311 430.646 484.121 631.241 699.677 1,83 2,37 1,78 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

63,78 63,57 64,49 61,25 60,99    

2 
Dân số dưới 
tuổi lao động 
0-14  

278.519 281.796 287.688 410.536 453.336 0,23 0,41 2,40 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

23,8 22,0 20,1 20,6 20,4    

3 Dân số trên 
tuổi lao động 144.552 184.933 219.687 361.971 412.174 5,05 3,50 3,39 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

12,4 14,4 15,4 18,2 18,6    

Nguồn: Tính toán của dự án 

(2). Phương án kịch bản kỳ vọng 

Quy mô dân số đến năm 2025 đạt khoảng 1,24 triệu người, năm 2030 đạt khoảng 1,32 
triệu người và năm 2050 đạt khoảng 1,63 triệu người. Tỷ lệ dân số nam và nữ cân bằng. 
Tỷ trọng dân số thành thị tăng nhanh trong giai đoạn sau năm 2030, đạt tỷ lệ đô thị hóa 
khoảng 80% vào năm 2050. 

Bảng 103. Kết quả dự báo dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản kỳ vọng) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

I Dân số TB 1.167.938 1.240.018 1.345.639 1.613.662 1.673.602 1,20 1,65 1,22 
1 Nam 586.084 622.079 674.347 805.450 834.613 1,20 1,63 1,19 

2 Nữ 581.854 617.939 671.292 808.212 838.989 1,21 1,67 1,25 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

3 Thành thị 683.243 768.811 888.122 1.234.451 1.338.882 2,39 2,93 2,22 

4 Nông thôn 484.695 471.207 457.517 379.211 334.720 -0,56 -0,59 -1,24 

II Tỷ trọng %                 
1 Nam 50,2 50,2 50,1 49,9 49,9       

2 Nữ 49,8 49,8 49,9 50,1 50,1       

3 Thành thị 58,5 62,0 66,0 76,5 80,0       

4 Nông thôn 41,5 38,0 34,0 23,5 20,0       

Nguồn: Tính toán của dự án 

Dự báo dân số chia theo độ tuổi lao động tăng lên do nhập cư vào tỉnh đáo ứng nhu cầu 
lao động nhưng tỷ trọng dân số trong tuổi lao động sẽ giảm dần sau giai đoạn 2030 do 
số lượng dân số già tăng nhanh. 

Bảng 104. Dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo độ tuổi đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản kỳ vọng) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

 Dân số TB 1.167.938 1.240.018 1.345.639 1.613.662 1.673.602 1,20 1,65 1,22 

1 
Dân số trong 
độ tuổi lao 
động  

744.867 791.178 873.392 985.027 1.005.187 1,21 2,00 0,81 

 

Nữ (15-55) 
(56 - 2025, 58 
- 2030 - 60 -
2045) 

351.556 372.787 414.045 472.733 480.830 1,18 2,12 0,89 

 
Nam (15-60 
(61 - 2025, 62 
- 2030) ) 

393.311 418.392 459.347 512.294 524.357 1,24 1,89 0,73 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

63,78 63,80 64,91 61,04 60,06    

2 
Dân số dưới 
tuổi lao động 
0-14  

278.519 270.910 265.742 310.369 313.729 -0,55 -0,38 1,04 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

23,8 21,8 19,7 19,2 18,7    

3 Dân số trên 
tuổi lao động 144.552 177.930 206.505 318.266 354.686 4,24 3,02 2,93 

 
Tỷ trọng so 
với dân số 
(%) 

12,4 14,3 15,3 19,7 21,2    

Nguồn: Tính toán của dự án 
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(3). Phương án kịch bản bình thường 

Quy mô dân số đến năm 2025 đạt khoảng 1,227 triệu người, năm 2030 đạt khoảng 1,279 
triệu người và năm 2050 đạt khoảng 1,44 triệu người. Tỷ lệ dân số nam và nữ khá cân 
bằng. Tỷ trọng dân số thành thị tăng nhanh trong giai đoạn sau năm 2030, đạt tỷ lệ đô thị 
hóa khoảng 80% vào năm 2050. 

Bảng 105. Kết quả dự báo dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản cơ sở) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

I Dân số TB 1.167.938 1.226.661 1.279.246 1.411.454 1.440.262 0,99 0,84 0,66 
1 Nam 586.084 615.406 641.188 704.538 718.030 0,98 0,82 0,63 

2 Nữ 581.854 611.255 638.058 706.916 722.232 0,99 0,86 0,69 

3 Thành thị 683.243 760.530 844.303 1.079.763 1.152.209 2,17 2,11 1,65 

4 Nông thôn 484.695 466.131 434.943 331.691 288.053 -0,78 -1,38 -1,79 

II Tỷ trọng %                 
1 Nam 50,2 50,2 50,1 49,9 49,9       

2 Nữ 49,8 49,8 49,9 50,1 50,1       

3 Thành thị 58,5 62,0 66,0 76,5 80,0       

4 Nông thôn 41,5 38,0 34,0 23,5 20,0       

Nguồn: Tính toán của dự án 

Dân số trong tuổi lao động và ngoài tuổi lao động đã được tính toán dựa trên việc điều 
chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định mới của Chính phủ. Tỷ trọng 
dân số trong tuổi lao động tăng lên trong giai đoạn đến năm 2030 do chính sách tăng tuổi 
nghỉ hưu của người lao động và việc thu hút lực lượng lao động đến làm việc tại tỉnh. Giai 
đoạn đến năm 2050, tỷ trọng dân số trong tuổi lao động sẽ giảm dần, tỷ trọng dân số trên 
tuổi lao động (người già) sẽ tăng lên do xu hướng già hóa dân số của tỉnh diễn ra mạnh 
hơn. Đồng thời, nhóm dân số dưới tuổi lao động sẽ giảm dần do nhu cầu sinh đẻ thấp 
của người dân khi trình độ phát triển kinh tế đạt ở mức cao trong giai đoạn từ năm 2030 
đến 2050.  

Bảng 106. Dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo độ tuổi đến năm 2030 và 2050 
(kịch bản cơ sở) 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

 Dân số TB 1.167.938 1.226.661 1.279.246 1.411.454 1.440.262    

1 Dân số trong độ 
tuổi lao động  744.867 783.644 834.883 858.410 847.759 1,02 1,27 0,19 

 
Nữ (15-55) (56-
2025, 58-2030 - 
60-2045) 

351.556 369.225 395.556 409.524 402.235 0,99 1,39 0,23 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 2045 2050 
Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

2031-
2045 

 
Nam (15-60 
(61-2025, 62-
2030) ) 

393.311 414.419 439.327 448.886 445.525 1,05 1,17 0,14 

 Tỷ trọng so với 
dân số (%) 63,78 63,88 65,26 60,82 58,86       

2 
Dân số dưới 
tuổi lao động 0-
14  

278.519 267.371 248.195 255.899 254.981 -0,81 -1,48 0,20 

 Tỷ trọng so với 
dân số (%) 23,8 21,8 19,4 18,1 17,7       

3 Dân số trên tuổi 
lao động 144.552 175.646 196.168 297.145 337.522 3,97 2,23 2,81 

 Tỷ trọng so với 
dân số (%) 12,4 14,3 15,3 21,1 23,4       

Nguồn: Tính toán của dự án 

2.2. Các kịch bản phát triển 
Như đã phân tích trong phần cơ sở xây dựng các kịch bản, tăng trưởng và phát triển kinh 
tế phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố và các lựa chọn chính sách. Có thể nói có rất 
nhiều kịch bản/chính sách tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đối với tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu có thể nói lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí có vai trò quan trọng, 
nhưng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, điều hành sản xuất, giá trị và sản lượng 
không phụ thuộc vào các hoạt động điều hành, chính sách của tỉnh, do vậy trong các kịch 
bản phát triển tạm tách lĩnh vực dầu khí ra khỏi các kịch bản phát triển của tỉnh. Dưới đây 
là kết quả tính toán, dự báo tăng trưởng và phát triển theo một số kịch bản/chính sách 
làm cơ sở để lựa chọn phương án phát triển.  

2.2.1. Kịch bản tiềm năng 
a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản tiềm năng được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác động đến tăng 
trưởng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều tích cực cùng với các lựa chọn 
chính sách đúng đắn và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Cụ thể: 

(1). Thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2022, kinh tế thế giới bắt đầu phục 
hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng khoảng 4,4% 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2022, bước vào 
trạng thái bình thường mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng 
khoảng 6,5-7,0% vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai đoạn đến 
năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 7,0% cho cả giai đoạn 2021-
2025. Giai đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được hoặc vượt mục tiêu Đại hội 
Đảng toàn quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư đúng 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

326 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

hoặc vượt tiến độ và đi vào khai thác theo đúng kế hoạch đặt ra (cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu hoàn thành và đi vào khai thác trong năm 2024-2025; đường cao tốc 
vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh cũng hoàn thành và đi vào khai thác trong những năm 
đầu của giai đoạn 2026-2030; tương tự sân bay Long Thành cũng hoàn thành 
đúng tiến độ đề ra). Các dự án cảng biển, trung tâm logistics, cảng cạn (ICD) được 
đầu tư và đi vào khai thác đúng tiến độ theo quy hoạch. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp được đầu tư:  

(i). Công nghiệp dầu khí và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển mạnh. 
Trung tâm điện lực Long Sơn được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào 
khai thác vận hành đúng và vượt kế hoạch. Các dự án điện khí và điện gió, 
điện mặt trời được chấp thuận và thu hút được nhà đầu tư, hầu hết các dự 
án được hoàn thành và đưa vào vận hành theo đúng tiến độ.  

(ii). Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là công nghiệp hóa chất, luyện kim, cơ 
khí, công nghiệp chế biến nông sản, hải sản phát triển theo hướng hình 
thành các cụm liên kết ngành, vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư vào 
các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

(iii). Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiến độ đầu tư xây dựng hạ 
tầng các cụm công nghiệp được đẩy nhanh, sớm đưa vào hoạt động, thu 
hút đầu tư.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 
đầy khoảng 80% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy 
hoạch (hoặc mở rộng) sớm được thành lập, triển khai xây dựng hoàn thiện cơ sở 
hạ tầng, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ năm 2026; các cụm công 
nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 40% diện tích đất công nghiệp được quy 
hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp đầy trên 
95% diện tích đất công nghiệp; thành lập mới và triển khai đầu tư hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng khoảng 2-3 KCN với diện tích KCN tăng thêm (so với năm 2025) khoảng 
2.000-2.200 ha; các khu công nghiệp mới được thành lập được xây dựng cơ sở 
hạ tầng hoàn thiện, thu hút đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 40 - 45% diện tích đất 
công nghiệp; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy trên 70% diện tích đất 
CN được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng ở mức cao: 

Dịch vụ vận tải, logistics phát triển mạnh mẽ, dịch vụ du lịch phát triển tốt, các dự án, khu 
du lịch mới sớm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ, khai thác có 
hiệu quả. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng cửa hiệu đã có hoạt động 
hiệu quả, đáp ứng tốt cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. 
Một số trung tâm thương mại mới (thuộc các dự án đã đăng ký đầu tư) được xây dựng, 
đưa vào khai thác. Cụ thể như sau: 

(i). Dịch vụ vận tải, logistics: Dịch vụ vận tải, logistics là lĩnh vực có đóng góp 
lớn nhất vào VA khu vực dịch vụ của tỉnh, cho đến trước đại dịch Covid-19, 
dịch vụ này thường đóng góp từ 20-25% vào VA khối ngành dịch vụ tỉnh Bà 
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Rịa - Vũng Tàu. Dịch vụ vận tải, logistic có sự phục hồi, tăng trưởng tốt từ 
năm 2022 và dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đột phá ở giai đoạn 2026-2030 
khi các dự án hạ tầng cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics được hoàn 
thành đi vào khai thác. Dự báo tăng trưởng VA dịch vụ vận tải, kho bãi, 
logistics tăng trưởng khoảng 9,0-10,0%/năm giai đoạn 2021-2025 và đạt 
khoảng 18-20%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất 
phục hồi và sự phát triển của các ngành công nghiêp, dịch vụ du lịch nên 
nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, hành khách tăng cao. Cảng 
Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy được vai trò là cảng biển đặc biệt, cảng trung 
chuyển quốc tế, trung tâm các tuyến hàng hải của Việt Nam và thế giới. Bên 
cạnh đó, việc hình thành trung tâm logictics Cái Mép Hạ và các cụm cảng 
cạn Phú Mỹ - Cái Mép, Mỹ Xuân, Phước Hòa… cũng góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng của dịch vụ này. 

(ii). Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống: Đây là dịch vụ có đóng góp lớn thứ hai 
cho VA dịch vụ của tỉnh (sau dịch vụ vận tải, logistics), cho đến trước khi 
xảy ra đại dịch Covid-19, dịch vụ lưu trú và ăn uống đóng góp trên 10% vào 
VA dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự báo các dịch vụ lữ hành, lưu trú và 
ăn uống có sự phục hồi từ năm 2022 và bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 
2026-2030, dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn tiếp tục sẽ có sự bứt 
phá mạnh mẽ. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng mới, đang được đầu tư, 
đẩy nhanh tiến độ đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu. Sân bay Côn Sơn 
được đầu tư nâng cấp, mở rộng, hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch 
Côn Đảo. 

Các định hướng về phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 
được thực hiện tốt, đến năm 2025 thu hút được khoảng 18-20 triệu khách 
du lịch (khách lưu trú khoảng 6-7 triệu lượt khách), trong đó khách quốc tế 
khoảng 0,8-1,0 triệu lượt khách; đến năm 2030 thu hút được khoảng 24-26 
triệu lượt khách du lịch (khách lưu trú khoảng 8-10 triệu lượt), trong đó 
khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt khách. Doanh thu dịch vụ lưu trú đến 
năm 2025 đạt khoảng 23-25 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 56-58 nghìn 
tỷ đồng. 

(iii). Dịch vụ thương mại, sửa chữa: Đây là ngành dịch vụ cơ bản, có vai trò 
quan trọng trong ngành dịch của mọi địa phương, thường chiếm khoảng 
11-13% trong tổng giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ và là một trong những 
ngành có tỷ trọng lớn trong kinh tế đô thị, gắn liền với quá trình đô thị hóa. 
Dự báo trong giai đoạn 2021-2030 sẽ có một số dự án xây dựng siêu thị, 
trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ, triển lãm được thực hiện, các 
trung tâm thương mại, chợ truyền thống và hệ thống các cửa hàng, cửa 
hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân 
dân cũng như cho sản xuất. Nhờ sự tăng tốc của công nghiệp và du lịch 
cũng như sự cải thiện của mức sống dân cư, dự kiến tốc độ tăng trưởng 
của ngành này đạt khoảng 7,0-7,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 9,0-
10,0%/năm giai đoạn 2026-2030. 
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(iv). Dịch vụ bất động sản: Dịch vụ bất động sản có sự tăng tốc hơn trong giai 
đoạn 2021-2030 nhờ sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, 
vui chơi, giải trí và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Dự kiến các dự án 
bất động sản lớn như: Khu đô thị Tây Nam TP. Bà Rịa, Khu đô thị Gò Găng 
- Vũng Tàu, khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May, khu Paradise, Khu đô thị Chí 
Linh, TP. Vũng Tàu… sẽ thu hút được nhà đầu tư, sớm đi vào hoạt động 
khai thác, dự báo mức tăng trưởng của ngành này đạt bình quân khoảng 
5,5-6%/năm giai đoạn 2021-2025 và 7,0-7,5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

(v). Dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ: Dịch vụ giáo dục đào 
tạo, khoa học và công nghệ dự kiến có bước phát triển mạnh trong giai 
đoạn 2026-2030 với việc hình thành được cụm liên kết phát triển đào tạo - 
khoa học công nghệ về biển, dầu trí trên địa bàn tỉnh. Dự báo, tỉnh thu hút 
được một số dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển và triển khai 
các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát 
triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ của tỉnh 
mà cả các địa phương lân cận, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng 
khoảng 6,5-7,0%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và 10,0-11,0%/năm trong 
giai đoạn 2026-2030. 

(vi). Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 
có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, 
tỉnh thu hút được một số dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các khu 
du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh, nhờ lượng khách du lịch tăng cao và 
việc nâng cao thu nhập, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng trưởng 
mạnh mẽ, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 6,5-7,0%/năm 
trong giai đoạn 2021-2025 và 10,0-11,0%/năm trong giai đoạn 2026-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp có sự dịch chuyển mạnh theo hướng phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao tham gia được vào chuỗi nông sản, công nghiệp chế biến; giá trị 
tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 
2,8%/năm trong cả thời kỳ 2021- 2030. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng nguồn lực 
được thực hiện tốt như đã nêu tại Mục về “Các giả thiết đầu vào, cơ sở phân tích 
dự báo xây dựng kịch bản phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.  

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên, kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 
2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 107. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản tiềm năng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 Tăng trưởng GRDP bình quân năm %/năm 8,0  11,2                 9,6  
1.1 Công nghiệp - Xây dựng %/năm 9,1  11,9               10,5  

1.2 Dịch vụ %/năm                                                    10,6  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 
8,2  13,0  

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản %/năm 2,8  2,8                 2,8  

1.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm %/năm 6,1  7,2                 6,6  

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
2.1 Triệu đồng Tr.đ/người 160 285 547 

2.2 USD USD/người 6.766 11.099 19.204 

3 Cơ cấu kinh tế (theo VA, giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Toàn nền kinh tế % 100,00 100,00 100,00 
3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 58,40 61,10 62,55 

3.2 Dịch vụ % 29,11 29,85 31,71 

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 12,50 9,05 5,74 

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Tổng  100,00 100,00 100,00 
4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 53,62 56,56 58,72 

4.2 Dịch vụ % 26,73 27,63 29,77 

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 11,47 8,38 5,39 

4.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 8,18 7,43 6,11 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây: 

Bảng 108. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư theo kịch bản tiềm năng 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 186.877                353.305  775.577  
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585                327.064  728.164  
1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199                199.842  455.431  

1.2 Dịch vụ 49.945                  97.632  230.901  

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441                  29.591  41.832  

2 Thuế sản phẩm 15.291                  26.240  47.412  
II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 186.877                274.121  465.563  
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585                253.561  436.456  
1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199                154.878  271.731  

1.2 Dịch vụ 49.945                  74.067  136.464  

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441                  24.616  
                   

28.260  

2 Thuế sản phẩm 15.291                  20.560  29.107  
III Huy động vốn đầu tư (giá thực tế) 2016-2020 2021-2025 2026-2030 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 
 Tổng nhu cầu vốn đầu tư       427.511                513.080  1.243.410  
1 Nhu cầu vốn/năm         85.502                102.616  248.682  

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,48 3,3 3,1 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

2.2.2. Kịch bản kỳ vọng 
a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản kỳ vọng được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác động đến tăng 
trưởng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó 
khăn nhất định và có các lựa chọn chính sách đúng đắn và triển khai thực hiện quyết liệt, 
có thể đạt được kết quả tích cực trong 10 năm tới. Cụ thể: 

(1). Thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2022, kinh tế thế giới bắt đầu phục 
hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng khoảng 4,4% 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2022, bước vào 
trạng thái bình thường mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng 
khoảng 6,5-7,0% vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai đoạn đến 
năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân trên 7,0% cho cả giai đoạn 2021-2025. 
Giai đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được hoặc vượt mục tiêu Đại hội Đảng 
toàn quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư đúng và 
đi vào khai thác theo đúng kế hoạch đặt ra (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn 
thành và đi vào khai thác trong năm 2024-2025; đường cao tốc vành đai 4 TP. Hồ 
Chí Minh cũng hoàn thành và đi vào khai thác trong những năm đầu của giai đoạn 
2026-2030; tương tự sân bay Long Thành cũng hoàn thành đúng tiến độ đề ra). 
Các dự án cảng biển, trung tâm logistics, cảng cạn (ICD) được đầu tư và đi vào 
khai thác đúng tiến độ theo quy hoạch. 

(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp cơ bản được đầu tư:  

(i). Công nghiệp dầu khí và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển tốt. Trung 
tâm điện lực Long Sơn được hoàn thành đưa vào khai thác vận hành đúng 
kế hoạch. Một số dự án điện khí và điện gió, điện mặt trời được chấp thuận 
và thu hút được nhà đầu tư, trên 70% các dự án được hoàn thành và đưa 
vào vận hành theo đúng tiến độ.  

(ii). Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là công nghiệp hóa chất, luyện kim, cơ 
khí, công nghiệp chế biến nông sản, hải sản phát triển theo hướng hình 
thành các cụm liên kết ngành, vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư vào 
các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

(iii). Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiến độ đầu tư xây dựng hạ 
tầng các cụm công nghiệp được đẩy nhanh, sớm đưa vào hoạt động, thu 
hút đầu tư.  
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Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 
đầy 70-75% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy hoạch 
(hoặc mở rộng) sớm được thành lập, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; các cụm 
công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 40% diện tích đất công nghiệp được 
quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp đầy trên 
80% diện tích đất công nghiệp; thành lập mới và triển khai đầu tư hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng khoảng 2-3 KCN với diện tích KCN tăng thêm (so với năm 2025) khoảng 
1.500-2.000 ha; các khu công nghiệp mới được thành lập được xây dựng cơ sở 
hạ tầng hoàn thiện, thu hút đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 35-40% diện tích đất 
công nghiệp; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy trên 60% diện tích đất 
CN được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá: 

Dịch vụ vận tải, logistics chỉ phát phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn sau, dịch vụ du lịch phát 
triển khá, các dự án, khu du lịch mới được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất 
lượng phục vụ, khai thác có hiệu quả. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng 
cửa hiệu đã có hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng của nhân dân. Một số trung tâm thương mại mới (thuộc các dự án đã đăng ký 
đầu tư) được xây dựng, đưa vào khai thác. Cụ thể như sau: 

(i). Dịch vụ vận tải, logistics: Dịch vụ vận tải, logistic có sự phục hồi, tăng trưởng 
tốt từ năm 2023 và dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh hơn ở giai đoạn 
2026-2030 khi các dự án hạ tầng cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics 
được hoàn thành đi vào khai thác. Dự báo tăng trưởng VA dịch vụ vận tải, 
kho bãi, logistics tăng trưởng khoảng 7,0-7,5%/năm giai đoạn 2021-2025 
và đạt 15,0-16,0%/năm giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở các ngành sản xuất 
phục hồi và sự phát triển của các ngành công nghiêp, dịch vụ du lịch nên 
nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, hành khách tăng cao. Cảng 
Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy được vai trò là cảng biển đặc biệt, cảng trung 
chuyển quốc tế, trung tâm các tuyến hàng hải của Việt Nam và thế giới. Bên 
cạnh đó, việc hình thành trung tâm logictics Cái Mép Hạ và các cụm cảng 
cạn Phú Mỹ - Cái Mép, Mỹ Xuân, Phước Hòa… cũng góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng của dịch vụ này. 

(ii). Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống: Đây là dịch vụ có đóng góp lớn thứ hai 
cho VA dịch vụ của tỉnh (sau dịch vụ vận tải, logistics), cho đến trước khi 
xảy ra đại dịch Covid-19, dịch vụ lưu trú và ăn uống đóng góp trên 10% vào 
VA dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự báo, dịch vụ lưu trú và ăn uống trên 
địa bàn sẽ phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2022 và tiếp 
tục sẽ có sự tăng tốc ở giai đoạn sau. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng 
mới, đang được đầu tư đúng tiến độ đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu. 
Sân bay Côn Sơn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, hoàn thành đúng tiến 
độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch đến tham quan, nghỉ 
dưỡng tại khu du lịch Côn Đảo. 

Các định hướng về phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 
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được thực hiện tốt, đến năm 2025 thu hút được khoảng 16-18 triệu khách 
du lịch (khách lưu trú khoảng 5,0-6,0 triệu lượt khách), trong đó khách quốc 
tế khoảng 0,5-0,8 triệu lượt khách; đến năm 2030 thu hút được khoảng 20-
22 triệu lượt khách du lịch (khách lưu trú khoảng 7-8 triệu lượt), trong đó 
khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt khách. Doanh thu dịch vụ lưu trú đến 
năm 2025 đạt khoảng 19-20 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 48-50 nghìn 
tỷ đồng. 

(iii). Dịch vụ thương mại, sửa chữa: Dự báo trong giai đoạn 2021-2030 sẽ có 
một số dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ, 
triển lãm được thực hiện, các trung tâm thương mại, chợ truyền thống và 
hệ thống các cửa hàng, cửa hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, 
phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân cũng như cho sản xuất. Nhờ sự tăng tốc 
của công nghiệp và du lịch cũng như sự cải thiện của mức sống dân cư, dự 
kiến tốc độ tăng trưởng của ngành này đạt khoảng 6,5%/năm giai đoạn 
2021-2025 và 8,0-8,5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

(iv). Dịch vụ bất động sản: Dịch vụ bất động sản có sự tăng tốc hơn trong giai 
đoạn 2021-2030 nhờ sự phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, 
vui chơi, giải trí và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Dự kiến các dự án 
bất động sản lớn như: Khu đô thị Tây Nam TP. Bà Rịa, Khu đô thị Gò Găng 
- Vũng Tàu, khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May, khu Paradise, Khu đô thị Chí 
Linh, TP. Vũng Tàu… sẽ thu hút được nhà đầu tư, đi vào hoạt động khai 
thác, dự báo mức tăng trưởng của ngành này đạt bình quân khoảng 4,5-
5,0%/năm giai đoạn 2021-2025 và 6-7%/năm giai đoạn 2026-2030. 

(v). Dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ: Dịch vụ giáo dục đào 
tạo, khoa học và công nghệ dự kiến có bước phát triển khá trong giai đoạn 
2026-2030 với việc hình thành được cụm liên kết phát triển đào tạo - khoa 
học công nghệ về biển, dầu trí trên địa bàn tỉnh. Dự báo, tỉnh thu hút được 
một số dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển và triển khai các 
chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển 
công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ của tỉnh mà cả 
các địa phương lân cận, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 
6,0-6,5%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và 8,0-8,5%/năm trong giai đoạn 
2026-2030. 

(vi). Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 
có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, 
tỉnh thu hút được một số dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các khu 
du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh, nhờ lượng khách du lịch tăng cao và 
việc nâng cao thu nhập, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng trưởng 
mạnh mẽ, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 6,0-6,5%/năm 
trong giai đoạn 2021-2025 và 7,0-7,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp bị thu hẹp do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất 
phi nông nghiệp nhưng nhờ có sự dịch chuyển mạnh theo hướng phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao tham gia được vào chuỗi nông sản, công nghiệp chế biến 
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nên giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản duy trì tăng trưởng khoảng 
2,80%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và khoảng 2,6-27,% giai đoạn 2026-2030. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng nguồn lực 
được thực hiện tốt.  

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 
2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 109. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản kỳ vọng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 Tăng trưởng GRDP bình quân năm  %/năm 7,8 9,2 8,5 
1.1 Công nghiệp - Xây dựng %/năm 8,9 9,5 9,2 

1.2 Dịch vụ %/năm 8,0 11,1 9,5 

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản %/năm 2,8 2,7 2,7 

1.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm %/năm 6,1 6,8 6,4 

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
2.1 Đồng Việt Nam Tr. đ/người 160  283   523  

2.2 USD USD/người 6.766  11.037   18.359  

3 Cơ cấu kinh tế (theo VA, giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Toàn nền kinh tế % 100,00 100,00 100,00 
3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 58,40 61,07 62,40 

3.2 Dịch vụ % 29,11 29,83 31,18 

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 12,50 9,10 6,42 

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Tổng  100,00 100,00 100,00 
4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 53,62 56,91 58,23 

4.2 Dịch vụ % 26,73 27,80 29,10 

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 11,47 8,48 5,99 

4.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 8,18 6,81 6,69 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây. 

Bảng 110. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 186.877 341.514 671.020 
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585 317.680 624.486 
1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199 195.792 385.945 
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TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 
1.2 Dịch vụ 49.945 91.939 194.866 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441 29.949 43.674 

2 Thuế sản phẩm 15.291 23.835 46.534 

II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 186.877 272.090 422.439 
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585 251.530 393.871 
1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199 154.878 243.814 

1.2 Dịch vụ 49.945 72.036 121.933 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441 24.616 28.123 

2 Thuế sản phẩm 15.291 20.560 28.568 

II Huy động vốn đầu tư (giá thực tế) GĐ 2016-2020 GĐ 2021-2025 GĐ 2026-2030 
 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 427.511 509.877 1.000.623 
1 Nhu cầu vốn/năm 85.502 101.975 200.125 

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,48 3,3 3,1 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

2.2.3. Kịch bản tăng trưởng bình thường 
a). Cơ sở tính toán, dự báo 

Kịch bản cơ sở được xây dựng với giả định rằng tất cả các yếu tố tác động đến tăng 
trưởng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó 
khăn và mặc dù có các lựa chọn chính sách đúng đắn và triển khai thực hiện quyết liệt 
nhưng do những khó khăn bên ngoài nền kinh tế phục hồi nhưng chậm hơn, không như 
kỳ vọng. Cụ thể: 

(1). Thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2022, kinh tế thế giới bắt đầu phục 
hồi và lấy lại đà tăng trưởng từ cuối năm 2021 và tiếp tục tăng trưởng khoảng 
4,1%53 trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

(2). Tương ứng, cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong năm 2021, bước vào 
trạng thái bình thướng mới, nền kinh tế cả nước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng 
khoảng 6,0%-6,5% vào năm 2022 và tăng trưởng nhanh hơn trong giai đoạn đến 
năm 2025 với mức tăng trưởng bình quân 6,5-7,0% cho giai đoạn 2021-2025. Giai 
đoạn tiếp theo đến 2030 thực hiện được mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc đề ra. 

(3). Các dự án kết cấu hạ tầng lớn kết nối với Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư và đi 
vào khai thác nhưng có độ trễ nhất định so với kế hoạch đặt ra (cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu hoàn thành và đi vào khai thác trong năm 2025; đường cao tốc vành 
đai 4 TP. Hồ Chí Minh cũng hoàn thành và đi vào khai thác trong giai đoạn 2026-
2030; tương tự sân bay Long Thành cũng hoàn thành đúng tiến độ đề ra). Các dự 
án cảng biển, trung tâm logistics, cảng cạng (ICD) được đầu tư và đi vào khai thác 
đúng tiến độ theo quy hoạch. 

                                            
53 Nguồn: Ngân hàng thế giới (WB). 
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(4). Các dự án lớn về phát triển công nghiệp được cơ bản đầu tư:  

(i). Công nghiệp dầu khí và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển ở mức 
vừa phải. Trung tâm điện lực Long Sơn được điều chỉnh tiến độ sau ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 và tiến độ giải phóng mặt bằng trên thực tế. 
Các dự án điện khí và điện gió, điện mặt trời được chấp thuận và thu hút 
được nhà đầu tư, có khoảng 60-70% số dự án được hoàn thành và đưa 
vào vận hành theo đúng tiến độ.  

(ii). Công nghiệp chế biến chế tạo, nhất là công nghiệp hóa chất, luyện kim, cơ 
khí, công nghiệp chế biến nông sản, hải sản phát triển theo hướng hình 
thành các cụm liên kết ngành, vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư vào 
các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch.  

(iii). Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, tiến độ đầu tư xây dựng hạ 
tầng các cụm công nghiệp được đẩy nhanh, sớm đưa vào hoạt động, thu 
hút đầu tư.  

Dự kiến đến năm 2025: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp 
đầy khoảng 70% diện tích đất công nghiệp; các khu công nghiệp đã được quy 
hoạch (hoặc mở rộng) được thành lập, hoàn thành giải phỏng mặt bằng triển khai 
xây dựng cơ sở hạ tầng ; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy khoảng 35% 
diện tích đất công nghiệp được quy hoạch.  

Đến năm 2030: Các khu công nghiệp đang hoạt động thu hút đầu tư lấp đầy trên 
80% diện tích đất công nghiệp; thành lập mới và triển khai đầu tư hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng khoảng 1-2 KCN với diện tích KCN tăng thêm (so với năm 2025) khoảng 
1.000-1.500 ha; các khu công nghiệp mới được thành lập được xây dựng cơ sở 
hạ tầng hoàn thiện, thu hút đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy trên 30% diện tích đất công 
nghiệp; các cụm công nghiệp thu hút đầu tư lấp đầy trên 50% diện tích đất CN 
được quy hoạch. 

(5). Các ngành dịch vụ tăng trưởng ở mức trung bình, ngoại trừ một số ngành có sự 
bứt phá do được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng: 

Dịch vụ vận tải, logistics phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn sau, dịch vụ du lịch phát triển 
khá, một số dự án, khu du lịch mới được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất 
lượng phục vụ, khai thác có hiệu quả. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng 
cửa hiệu đã có hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng của nhân dân. Một số trung tâm thương mại mới (thuộc các dự án đã đăng ký 
đầu tư) được xây dựng, đưa vào khai thác. Cụ thể như sau: 

(i). Dịch vụ vận tải, logistics: Dịch vụ vận tải, logistics là lĩnh vực có đóng góp 
lớn nhất vào VA khu vực dịch vụ của tỉnh, cho đến trước đại dịch Covid-19, 
dịch vụ này thường đóng góp từ 20-25% vào VA khối ngành dịch vụ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Dịch vụ vận tải, logistic phục hồi chậm giai đoạn hậu Covid, 
nhưng có sự tăng tốc ở giai đoạn 2026-2030 nhờ một số dự án hạ tầng 
cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics được hoàn thành đi vào khai thác. 
Dự báo tăng trưởng VA dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics tăng trưởng 
khoảng 7,0-7,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và đạt khoảng 8,0%/năm giai 
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đoạn 2026-2030. Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy được vai trò là cảng 
cửa ngõ quốc tế tuy nhiên đối với hàng hóa ở trong nước vẫn phải chia sẻ 
phần lớn thị phần với cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm 
logictics Cái Mép Hạ và một số cảng cạn được đầu tư xây dựng nhưng tốc 
độ chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. 

(ii). Dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống: Đây là dịch vụ có đóng góp lớn thứ hai 
cho VA dịch vụ của tỉnh (sau dịch vụ vận tải, logistics), cho đến trước khi 
xảy ra đại dịch Covid-19, dịch vụ lưu trú và ăn uống đóng góp trên 10% vào 
VA dịch vụ của Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự báo ngành du lịch bắt đầu phục hồi 
từ năm 2022 nhưng tiến độ chậm và chỉ khôi phục hoàn toàn như trước khi 
xảy ra đại dịch từ năm 2023. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng mới, đang 
được đầu tư đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu nhưng với tiến độ chậm 
hơn so với kế hoạch ban đầu. Sân bay Côn Sơn được đầu tư nâng cấp, 
mở rộng, hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách 
du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Côn Đảo. 

Các định hướng về phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 
được thực hiện tốt, đến năm 2025 thu hút được khoảng 16-17 triệu khách 
du lịch (khách lưu trú khoảng 4,0-4,5 triệu lượt khách), trong đó khách quốc 
tế khoảng 0,5-0,8 triệu lượt khách; đến năm 2030 thu hút được khoảng 18-
19 triệu lượt khách du lịch (khách lưu trú khoảng 6-7 triệu lượt), trong đó 
khách quốc tế khoảng 1 triệu lượt khách. Doanh thu dịch vụ lưu trú đến năm 
2025 đạt khoảng 15-17 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 35-37 nghìn tỷ 
đồng. 

(iii). Dịch vụ thương mại, sửa chữa: Đây là ngành dịch vụ cơ bản, có vai trò 
quan trọng trong ngành dịch của mọi địa phương, thường chiếm khoảng 
11-13% trong tổng giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ và là một trong những 
ngành có tỷ trọng lớn trong kinh tế đô thị, gắn liền với quá trình đô thị hóa. 
Dự báo trong giai đoạn 2021-2030 sẽ có một số dự án xây dựng siêu thị, 
trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ, triển lãm được thực hiện, các 
trung tâm thương mại, chợ truyền thống và hệ thống các cửa hàng, cửa 
hiệu hiện có tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân 
dân cũng như cho sản xuất. Dự kiến tốc độ tăng trưởng của ngành này đạt 
khoảng 6,5%/năm giai đoạn 2021-2025 và 7,0%/năm giai đoạn 2026-2030. 

(iv). Dịch vụ bất động sản: Dịch vụ bất động sản phát triển theo xu hướng như 
trước đây, không có nhiều đột phá, một số dự án gặp khó khăn về thủ tục 
trước đây cần có thời gian để tháo gỡ, giải quyết. Dự báo mức tăng trưởng 
của ngành này đạt bình quân khoảng 3,5-4,5%/năm giai đoạn 2021-2025 
và 4-5%/năm giai đoạn 2026-2030. 

(v). Dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ: Dịch vụ giáo dục đào 
tạo, khoa học và công nghệ dự kiến có bước phát triển tốt trong giai đoạn 
2021-2030, đáp ứng nhu cầu đào tạo phục vụ đời sống của người dân trong 
tỉnh. Các trung tâm đào tạo dầu khí tiếp tục phát triển và hình được một số 
cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ biển và dầu khí. Dự báo, tỉnh thu 
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hút được một số dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển và triển 
khai các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ của 
tỉnh mà cả các địa phương lân cận, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng 
trưởng khoảng 6,0-6,5%/năm trong cả giai đoạn 2021-2030. 

(vi). Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 
có vị trí quan trọng trong phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Dự báo, 
tỉnh thu hút được một số dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại các khu 
du lịch, dịch vụ trọng điểm của tỉnh, nhờ lượng khách du lịch tăng cao và 
việc nâng cao thu nhập, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng trưởng 
mạnh mẽ, dự kiến ngành này sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 6,5-7,0%/năm 
trong cả giai đoạn 2021-2030. 

(6). Ngành Nông nghiệp có sự dịch chuyển theo hướng phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao nhưng chưa nhiều, bước đầu đã tham gia được vào chuỗi nông sản, 
công nghiệp chế biến; giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản giai đoạn 
2021-2025 tăng khoảng 2,8%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng khoảng 2,7%/năm. 

(7). Thu hút, huy động và sử dụng nguồn lực: Việc huy động và sử dụng nguồn lực 
được thực hiện tốt.  

b). Kết quả tính toán, dự báo 

Với giả định trên kết quả dự báo một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 
2021-2030 trong Bảng dưới đây. 

Bảng 111. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo kịch bản cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 

1 Tăng trưởng GRDP bình quân năm  %/năm 7,6 8,2 7,9 
1.1 Công nghiệp - Xây dựng %/năm 7,6 8,2 7,9 

1.2 Dịch vụ %/năm 8,7 9,2 8,9 

1.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản %/năm 7,8 8,2 8,0 

1.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm %/năm 2,7 2,5 2,6 

2 GRDP/người (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
2.1 Đồng Việt Nam Tr. đ/người 160,0 283 497 

2.2 USD USD/người 6.766 10.988 17.400 

3 Cơ cấu kinh tế (theo VA, giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Toàn nền kinh tế % 100,0 100,0 100,0 
3.1 Công nghiệp - Xây dựng % 58,40 61,31 63,04 

3.2 Dịch vụ % 29,11 29,52 29,90 

3.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 12,50 9,17 7,05 

4 Cơ cấu GRDP (giá thực tế)  Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 
 Tổng  100,0 100,0 100,0 
4.1 Công nghiệp - Xây dựng % 53,62 56,68 58,63 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn/năm 

2021-2025 2026-2030 2021-2030 
4.2 Dịch vụ % 26,73 27,30 27,81 

4.3 Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 11,47 8,48 6,56 

4.4 Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 8,18 7,54 6,99 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

Quy mô GRDP và nhu cầu huy động vốn đầu tư trong Bảng dưới đây. 

Bảng 112. Quy mô nền kinh tế và nhu cầu vốn đầu tư 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2025 2030 

I Quy mô GRDP (giá thực tế) 186.877 348.112 655.977 
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585 321.871 610.092 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199 197.326 384.608 

1.2 Dịch vụ 49.945 95.027 182.443 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441 29.518 43.041 

2 Thuế sản phẩm 15.291 26.240 45.884 

II Quy mô GRDP (giá ss 2020) 186.877 269.824 399.826 
1 Giá trị tăng thêm (VA) 171.585 249.264 371.657 

1.1 Công nghiệp và xây dựng 100.199 152.059 236.116 

1.2 Dịch vụ 49.945 72.708 107.825 

1.3 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 21.441 24.496 27.715 

2 Thuế sản phẩm 15.291 20.560 28.169 

II Huy động vốn đầu tư (giá thực tế) 2016-2020 2021-2025 2026-2030 
 Tổng nhu cầu vốn đầu tư 427.511 495.944 893.485 
1 Nhu cầu vốn/năm 85.502 99.189 178.697 

2 Hệ số ICOR (Lần) 3,48 3,3 3,1 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

2.2.4. Lựa chọn phương án phát triển 
Các phân tích ở Mục 2.1 cho thấy có nhiều kịch bản tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu có thể xảy ra. Các kịch bản này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 
có hai nhóm yếu tố có thể nói là quyết định đến tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh, bao 
gồm: (i) Chính sách của Chính phủ và việc thực hiện đầu tư các công trình dự án hạ tầng 
kết nối tỉnh với phần còn lại của đất nước; (ii) Các lựa chọn chính sách phát triển của 
tỉnh. 

a). Kịch bản tiềm năng 

Kết quả tính toán trong Mục 2.2 cho thấy “kịch bản tiềm năng” có thể được xem như giới 
hạn tăng trưởng của kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong trường hợp này, các yếu tố 
bên ngoài tác động đến tỉnh ở trạng thái hết sức thuận lợi: Không gian phát triển, các 
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quan hệ kinh tế và khả năng thu hút, sử dụng nguồn lực ở mức rất cao với sự chuyển 
dịch mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp với nền tảng là các cụm liên kết ngành công 
nghiệp và dịch vụ với nền tảng là dịch vụ vận tải và logistics cùng với sự hình thành và 
phát triển các loại hình kinh tế mới trên địa bàn tỉnh, các loại dịch vụ mang lại giá trị gia 
tăng cao như đào tạo, khoa học và công nghệ, một số lĩnh vực y tế chất lượng cao và 
một nền nông nghiệp công nghệ cao…  

Thực tế cho thấy rất khó có thể hội đủ các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển như trên. 
Chính phủ đang nỗ lực rất lớn về điều chỉnh chính sách phát triển và thực hiện đẩy mạnh 
cải cách trên phạm vi toàn nền kinh tế, nhưng kinh nghiệm cho thấy có những rủi do nhất 
định và việc thực thi chính sách thường khó đạt được như kỳ vọng. Tương ứng, các dự 
án, công trình lớn do Chính phủ đầu tư cũng thường có những rủi ro về tiến độ. Đồng 
thời các điều chỉnh chính sách phát triển của tỉnh (về mô hình phát triển, các cơ chế cụ 
thể và điều hành trong tỉnh) cũng có những rủi ro dẫn đến hạn chế khả năng phát huy 
tiềm năng. 

Các chỉ tiêu trong kịch bản này ở mức rất cao, song cũng đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn về 
xây dựng và thực hiện chính sách phát triển. Theo đó đòi hỏi huy động nguồn lực rất lớn 
về vốn đầu tư (khoảng 1,75 triệu tỷ đồng theo giá thực tế, ước tình bằng khoảng 66,2 tỷ 
USD) trong 10 năm tới, bao gồm cả vốn huy động cho các công trình trung ương trên địa 
bàn nếu không có cải thiện về hiệu quả đầu tư xét theo kinh nghiệm giai đoạn vừa qua 
trên bình diện cả nước. Tương ứng, nguồn lực đất đai cũng cần phải huy động với quy 
mô khá lớn cho phát triển những ngành lĩnh vực phi nông nghiệp và cho quá trình đô thị 
hóa và phát triển kinh tế đô thị. Đồng thời, cũng cần huy động một nguồn nhân lực khá 
lớn từ ngoài tỉnh cho các chương trình, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh 
vực công nghiệp và dịch vụ. 

Theo kịch bản này, tăng trưởng GRDP Bà Rịa - Vũng Tàu đạt xấp xỉ khoảng 9,6%/năm; 
mức GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 19.200 USD, đây là một mức 
rất cao bằng khoảng 2,56 lần so với mức bình quân cả nước đạt ra trong Văn kiện Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cơ cấu kinh tế đòi hỏi phải có sự dịch chuyển mạnh mẽ 
sang công nghiệp và dịch vụ với các dự án lớn về công nghiệp, dịch vụ và phát triển kinh 
tế đô thị gắn với đô thị hóa mạnh mẽ. 

Kịch bản này, vì vậy, khả năng xảy ra không cao nhưng cho thấy tiềm năng tăng trưởng 
của tỉnh trong tương lai kỳ quy hoạch. 

b). Kịch bản kỳ vọng (kịch bản mong muốn) 

Kịch bản này được xây dựng trên nền tảng kịch bản cơ sở và có tính đến những yếu tố 
tích cực có khả năng xảy ra nhưng độ chắc chắn (độ tin cậy) không cao như trong kịch 
bản cơ sở nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Kịch bản này đỏi hỏi nỗ lực cao hơn từ các 
chủ thể liên quan đến phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu. Nói cách khác, theo kịch bản này, 
các chủ thể từ Chính quyền tỉnh cho đến các doanh nghiệp và người dân nỗ lực cao hơn 
để hiện thực hóa các chương trình, dự án đầu tư phát triển. 

Kết quả tính toán cho thấy, nếu kịch bản này được hiện thực hóa, GRDP bình quân đầu 
người của tỉnh có thể đạt khoảng 18.300 USD vào năm 2030, cao gấp 2,45 lần so với 
mực bình quân cả nước (7.500 USD) đặt ra theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 
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thứ XIII, có khả năng đưa Bà Rịa - Vũng Tàu vào các nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu 
của cả nước (không kể dầu khí). 

Việc huy động và sử dụng các nguồn lực đòi hỏi ở mức cao hơn so với kịch bản cơ sở 
nhưng cũng có thể thực hiện được. Lượng vốn đầu tư huy động khoảng 1,5 triệu tỷ đồng 
giá hiện hành, tương đương khoảng 57 tỷ USD. Tương tự, nguồn nhân lực huy động ở 
mức khá cao (bao gồm cả trong và ngoài tỉnh) và được chuẩn bị tốt về kỹ năng. Các 
nguồn lực tự nhiên như đất đai, năng lượng, nước… cũng được huy động ở mức cao 
hơn so với kịch bản cơ sở. 

c). Kịch bản tăng trưởng bình thường 

Kịch bản cơ sở như định nghĩa ở Mục 2.2.2 là kịch bản được xây dựng trên nền tảng 
những chính sách của Chính phủ được triển khai thực hiện có kết quả, Chính phủ đạt 
được các mục tiêu đã xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước. Các chương trình phát triển, các dự án lớn về phát triển kết cấu hạ 
tầng được đầu tư đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả.  

Các lựa chọn phát triển của tỉnh trong kịch bản này dựa trên có sở chủ trương phát triển 
tỉnh được xác định trong Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ có điều chỉnh cho phù hợp với 
tình hình mới đến năm 2030 và được thực hiện tốt.  

Kết quả tính toán cho thấy, theo kịch bản này GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 
đạt khoảng 17.400 USD cao gấp 2,32 lần mức trung bình của cả nước theo Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến năm 2030 là 7.500 USD. Đạt kết quả này, Bà Rịa - 
Vũng Tàu vẫn nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. 

Huy động nguồn lực cho phát triển theo kịch bản này ở mức hợp lý, khả thi. Theo đó, 
nguồn vốn huy động cho phát triển trong 10 năm vào khoảng 1,39 triệu tỷ đồng (giá thực 
tế), tương đường khoảng 52 tỷ USD, bao gồm vốn đầu tư các dự án, công trình của 
Trung ương và các dự án nguồn vốn ngoài nhân sách nhà nước. Điểm quan trọng trong 
kịch bản này là việc huy động nguồn lực tự nhiên một cách hiệu quả, đặc biệt là nguồn 
lực đất đai cho các dự án công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị và kinh tế đô thị. 

d). Lựa chọn phương án phát triển 

Từ những phân tích, so sánh giữa các kịch bản/lựa chọn sách ở trên, phương án phát 
triển lựa chọn từ mục tiêu đạt tới, huy động và sử dụng nguồn lực, chuyển dịch chính 
sách phát triển các ngành lĩnh vực (các lựa chọn phát triển chủ yếu được đưa vào trong 
tính toán các kịch bản)… sẽ được xây dựng trên nền tảng Kịch bản kỳ vọng (kịch bản 
mong muốn). Chi tiết phương án phát triển được trình bày trong các phần tiếp theo về 
mục tiêu và định hướng, giải pháp phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030 
với tầm nhìn 2050. 
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Hình 76. Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của dự án 

Hình 77. Cơ cấu kinh tế (GRDP) tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 (%) 

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

2.3. Tầm nhìn - Viễn cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2050 
Quan điểm xuyên suốt trong việc lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thể hiện sự táo bạo và đầy tham vọng, phát huy thế 
mạnh, tiềm năng, đảm bảo tính thực thi, hướng tới tương lai, lấy con người làm trong tâm 
và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
xác định đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao, hướng tới mục tiêu 
“Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ”.  

Với tư duy đột phá, phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế, có thể kỳ vọng viễn cảnh đến 
những năm 2030- 2035: “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung 
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ương, có nền kinh tế hiện đại, mức sống dân cư cao, phát triển bao trùm, xã hội ổn định, 
văn minh, bền vững trên cơ sở phát triển và kết nối các đô thị bằng hệ thống kết cấu hạ 
tầng hiện đại.  

Động lực phát triển là dịch vụ hàng hải, du lịch và công nghiệp; phát triển đô thị theo mô 
hình đô thị sinh thái thông minh với các tiện ích và dịch vụ hàng đầu; phát triển vùng ngoại 
ô theo mô hình nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, 
thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng nông thôn trù phú với 
không gian sống tiện nghi, hiện đại và văn minh; tầm nhìn đến năm 2050 trở thành trung 
tâm dịch vụ hàng hải, du lịch và công nghiệp với nền kinh tế năng động và phát triển xứng 
tầm khu vực”. 

Một số mục tiêu cụ thể cần đạt được trong thời kỳ quy hoạch như sau: 

(1). Nền kinh tế hướng tới sự thịnh vượng, duy trì tốc độ tăng trưởng tương đương với 
tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước. Đến năm 2050, có GRDP bình quân đầu 
người (không tính dầu khí) đạt 55.000-58.000 USD. 

(2). Nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, tăng trưởng hiệu quả, dựa chủ yếu vào tăng 
năng suất các yếu tố tổng hợp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao 
tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ, đóng góp của công nghiệp, nông nghiệp ở 
mức hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Có một “hệ sinh thái phát triển” 
(Development Ecology)54 tốt. 

(3). Chỉ số phát triển con người đạt mức tiêu chuẩn châu Âu (EU) (gần 0,8); các giá trị 
văn hóa (đa sắc tộc) được bảo tồn, phát huy và khai thác kinh tế bền vững. 

(4). Môi trường sống đạt chuẩn EU; đa dạng sinh học được bảo tồn và các khu vực 
bảo tồn khai thác hiệu quả và bền vững cho các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

(5). Tỷ lệ đô thị hóa đạt tới gần 80% với hệ thống các đô thị thông minh (đối với toàn 
hệ thống). Hệ thống đô thị phát triển thịnh vượng, bền vững trong tương lai nhiều 
biến động, phát huy giá trị chuỗi đô thị có lịch sử lâu đời, độc đáo và có bản sắc. 

(6). Nền kinh tế dựa trên trụ cột chính là: (i) dịch vụ (logistics, xuất nhập khẩu, du lịch, 
thương mại,…); (ii) khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; (iii) công nghiệp, 
nông nghiệp công nghệ cao, được tổ chức theo chuỗi sản xuất và hình thành các 
cụm liên kết ngành (cluster) một cách hiệu quả và bền vững. Kinh tế Bà Rịa - Vũng 
Tàu là một nền kinh tế xanh, ít chất thải. Là đầu mối (Hub) trung tâm giao thương, 
là cửa ngõ ra quốc tế của các vùng kinh tế như: vùng Đông Nam bộ (trong đó, có 
vùng thành phố Hồ Chí Minh), vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, 
vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 

(7). Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại (được điều khiển vận 
hành thông minh): (i) Cảng biển hiện đại; (ii) đường cao tốc kết nối thuận lợi với 
các tỉnh lân cận; (iii) Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; (iv) Hạ tầng số với năng lực 
cao tạo nền tảng Platform cho tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế, 100% người dân 

                                            
54 Hệ sinh thái phát triển là tổng hòa các mối quan hệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình phát triển của 
các đối tượng, các chủ thể tham gia một cách sáng tạo vào quá trình phát triển. Trong tương lai, khái niệm này sẽ tiếp 
tục được nghiên cứu và cụ thể hóa các nội hàm liên quan. 
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trên toàn tỉnh thực hiện giao dịch hành chính trên môi trường số; (v) Hệ thống giao 
thông đô thị được tổ chức tốt với các loại hình kết nối thuận lợi giữa các đô thị 
trong tỉnh. 

(8). Đa số lao động được đào tạo, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng 
chỉ đạt trên 70%, lao động được tạo việc làm bền vững với mức thu nhập thỏa 
đáng. 

(9). Hạ tầng các lĩnh vực xã hội như y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo phát 
triển ở mức cao, đáp ứng nhu cầu của người dân ở mức thu nhập cao. 

(10). Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, mọi người dân được đối xử bỉnh đẳng, cùng 
tham gia và chia sẻ các cơ hội phát triển. 

(11). Có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.   

2.4. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 
a). Mục tiêu tổng quát  

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, giữ vững vị trí là một địa phương phát triển trong 
nhóm dẫn đầu của cả nước, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin 
của Nhân dân; tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ 
hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ. 

Phát triển các ngành kinh tế trụ cột công nghiệp, cảng biển và dịch vụ vận tải - logistics, 
du lịch, nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo; hình thành và tổ 
chức phát triển tốt các vùng không gian công nghiệp - cảng biển, du lịch và nông nghiệp, 
bảo đảm tính khoa học và hợp lý, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của từng khu 
vực; phát triển kinh tế hài hòa với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi 
trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

b). Mục tiêu cụ thể chủ yếu 

(1). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 
khoảng 8,4-8,6%/năm. GRDP bình quân đầu người (không tính dầu khí) đến năm 
2030 khoảng 18.000-18.500 USD; 

(2). Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2030: công nghiệp - xây dựng khoảng 58,0-
58,5%; dịch vụ 29,0-29,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,0-6,5%; thuế sản phẩm 
(trừ trợ cấp sản phẩm) khoảng 6,5-6,7%.  

(3). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Đóng góp của 
năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 50%. 

(4). Cơ bản tạo lập được “hệ sinh thái phát triển” (Development Ecology) tốt. 

(5). Chỉ số phát triển con người (HDI) tiệm cận mức tiêu chuẩn EU (duy trì trong nhóm 
3 địa phương đứng đầu cả nước, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu); 

(6). Môi trường sống tiệm cận chuẩn EU; 

(7). Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng trên 65%, các đô thị hạt nhân được “thông minh hóa”. 
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(8). Nền kinh tế dựa trên trụ cột chính là: (i) Công nghiệp; (ii) dịch vụ (bao gồm dịch vụ 
cảng biển, logistic, du lịch, vui chơi giải trí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo); 
(iii) nông nghiệp công nghệ cao. 

(9). Các năng lực sản xuất mới tổ chức theo chuỗi và hình thành các cụm liên kết 
ngành (cluster).  

(10). Hoàn thành đầu tư khung hệ thống kết cấu hạ tầng: (i) Cảng biển hiện đại; (ii) 
đường cao tốc kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận; (iii) Đường sắt Biên Hòa - 
Vũng Tàu; (iv) Hạ tầng số đủ năng lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chuyển đổi 
số; (v) Hạ tầng đô thị cơ bản được đầu tư hiện đại và tổ chức tốt; (vi) Hạ tầng khoa 
học công nghệ và đào tạo phát triển…hình thành một điểm (hub) về khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3. Mô hình phát triển và các trụ cột phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2030 

3.1. Mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 
Căn cứ tầm nhìn phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2050 và mục tiêu phát triển 
đến năm 2030, xác định mô hình phát triển như sau: 

Hình 78. Mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 

 
3.2. Các trụ cột phát triển tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030  
Căn cứ các mục tiêu và mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, xác 
định các trụ cột phát triển như sau: 

(1). Trụ cột 1: Phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics (phân bố trên tuyến 
Hành lang kinh tế hàng hải và công nghiệp - hay còn gọi là Hành lang kinh tế ven 
biển phía Tây, gắn với các trục QL51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu). 
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(2). Trụ cột 2: Phát triển du lịch và dịch vụ xứng tầm khu vực (phân bố trên tuyến Hành 
lang kinh tế du lịch và dịch vụ - hay còn gọi là Hành lang kinh tế ven biển phía phía 
Nam, gắn với các trục QL55 và ĐT994). 

(3). Trụ cột 3: Phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến và các dịch vụ 
hỗ trợ công nghiệp và logistics (phân bố trên tuyến Hành lang hỗ trợ phát triển, 
gắn với trục QL56). 

(4). Trụ cột 4: Phát triển nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp sinh thái và hữu cơ (phân 
bố trên địa bàn các huyện Châu Đức (phía Bắc ĐT991 và phần phía Đông trục 
đường QL56), Xuyên Mộc (phía Bắc trục đường QL55), Đất Đỏ (phía Bắc trục 
đường QL55)).   

(5). Trụ cột 5: Phát triển kinh tế đô thị, với hệ thống đô thị hiện đại, thông minh. 

(Việc luận chứng định hướng phát triển và phân bố không gian các trụ cột phát 
triển được trình bày chi tiết tại khoản 3, mục III, phần II). 
II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 
1. Phương án phát triển các ngành quan trọng 
1.1. Nguyên tắc (tiêu chí) xác định các ngành quan trọng  
Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác là “hệ con” 
trong tổng thể nền kinh tế quốc dân và là một đơn vị lãnh thổ có đầy đủ các hoạt động 
chính trị, kinh tế - xã hội ở quy mô và phạm vi cấp tỉnh. Trong đó, sự phát triển có tính 
“bứt phá” của tỉnh trong triển vọng của kỳ quy hoạch phụ thuộc mạnh vào chính sách 
(chiến lược) hay có thể nói mô hình phát triển lựa chọn, đặc biệt là sự phát triển một số 
ngành, lĩnh vực được xác định là “quan trọng” của tỉnh. 

Về lý thuyết, các ngành, lĩnh vực được xác định là quan trọng (hay được gọi là ngành 
chủ lực) đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế là cơ sở cho sự phát triển của Bà Rịa - 
Vũng Tàu trong triển vọng dựa trên các tiêu chí sau đây: 

(1). Các ngành, lĩnh vực đã và đang có đóng góp lớn (có tỷ trọng lớn) cho tăng trưởng 
và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

(2). Các ngành, lĩnh vực dự báo sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh và có tỷ 
trọng lớn trong nền kinh tế trong triển vọng của kỳ quy hoạch. Đây là những ngành 
có lợi thế cạnh tranh tương đối về tiềm năng huy động nguồn lực so với các địa 
phương khác trong cả nước. 

(3). Các ngành, lĩnh vực có tính chất nền tảng, đảm bảo sự ổn định, thúc đẩy sự phát 
triển chung trong kỳ quy hoạch và dự báo sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho tăng trưởng 
và phát triển kinh tế trong triển vọng dài hơn, vượt ra khỏi khung thời gian của kỳ 
quy hoạch.  

(4). Các ngành, lĩnh vực “mới xuất hiện” hoặc dự báo sẽ xuất hiện (mới nổi) theo xu 
thế phát triển mới và có tác động thúc đẩy, lôi kéo duy trì khả năng tăng trưởng và 
phát triển tỉnh trong dài hạn đồng thời có đóng góp lớn cho tăng trưởng và phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

Trong nhóm các tiêu chí nêu trên, hai tiêu chí đầu có thể được xem xét trên cơ sở những 
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phân tích định lượng. Cụ thể hơn là phân tích về mức đóng góp và xu thế dịch chuyển 
mức đóng góp của các ngành kết hợp với xem xét về mức độ chuyên môn hóa xét trên 
bình diện cả nước thông qua hệ số tập trung (hệ số chuyên môn hóa) được tính đến các 
yếu tố về mức sản lượng và sử dụng nguồn lực cơ bản đó là lao động. 

1.2. Lựa chọn một số ngành quan trọng  
1.2.1. Phân tích lựa chọn ngành theo các tiêu chí 
(1). Đóng góp của các ngành, lĩnh vực vào GRDP, mức độ tập trung (chuyên môn 

hóa): 

Các phân tích cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trước hết được thực hiện trên 
cơ sở dữ liệu thống kê giá trị tăng thêm (VA) chi tiết cho 99 ngành cấp 2 năm 2020. Kết 
quả cho thấy, ngoài ngành công nghiệp khai thác (dầu khí), chiếm 40,27% tổng VA của 
tỉnh, có 19 ngành có mức đóng góp (tỷ trọng) vào tổng VA trên 1%, trong đó có 5 ngành 
có mức đóng góp trên 3%, gồm: công nghiệp sản xuất kim loại (7,9%); công nghiệp sản 
xuất và phân phối điện, nước (6,97%); khai thác, nuôi trồng thủy sản (4,99%); công 
nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm (3,67%); công nghiệp sản xuất sản phẩm từ kim 
loại (3,21%).  

Ngoài ra, có một số ngành có tỷ trọng đóng góp trong tổng VA của tỉnh không cao nhưng 
có mức đóng góp cao trong tổng VA (ngành) của vùng Đông Nam Bộ như: các sản phẩm 
từ dầu mỏ (chiếm 59,5% của vùng); các hoạt động dịch vụ hỗ trợ công nghiệp khai khoáng 
(chiếm 31,9% của vùng); dịch vụ lưu trú (chiếm 26,33% của vùng). 

Trong số 20 ngành có tỷ trọng đóng góp trên 1%, có 18 ngành gia tăng tỷ trọng chủ yếu 
thuộc về lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, 02 ngành thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp. Đặc biệt, có sự gia tăng mạnh ở các ngành 
công nghiệp sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại; công nghiệp sản xuất, chế biến 
thực phẩm và công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dầu mỏ... và các sản phẩm dịch vụ 
kho bãi, logistics là những nhóm ngành phát huy mạnh mẽ tiềm năng của tỉnh trong nhóm 
ngành có mức đóng góp lớn trên 2% trong tổng VA của tỉnh. 

Các tính toán định lượng thông qua hệ số tập trung (hệ số chuyên môn hóa hay hệ số vị 
thế của ngành) cho thấy trong triển vọng đến năm 2030 và xa hơn, một số nhóm ngành 
có lợi thế và có vị thế quan trọng đối với sự phát triển. 

(2). Khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh: 

Thực tiễn chuyển dịch cơ cấu ngành trong quá trình phát triển của tỉnh hầu hết các ngành 
có mức đóng góp lớn như các ngành trong nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ dầu mỏ, 
sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại năng lượng, dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics 
gắn với khai thác hệ thống cảng biển quốc gia trên địa bàn tỉnh  và các sản phẩm dịch vụ 
phục vụ phát triển du lịch... là những ngành gắn liền với việc khai thác tiềm năng lợi thế 
của tỉnh đồng thời phù hợp với xu thế phát triển hiện nay cũng như xu thế thị trường trong 
nước và quốc tế. Sự phát triển của dịch vụ du lịch gắn với việc khai thác tiềm năng tự 
nhiên, nhân văn trên địa bàn, trong khi ngành năng lượng gắn với khai thác tiềm năng 
năng lượng mới và tái tạo và ngành nông nghiệp dựa trên nuôi trồng và đánh bắt hải sản, 
nông sản đặc thù của tỉnh. Vấn đề đặt ra đối với những ngành này là tiếp tục phát huy ở 
quy mô và trình độ cao hơn, bền vững hơn (đảm bảo môi trường). 
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(3). Các ngành có tính nền tảng, thúc đẩy sự phát triển chung: 

Phù hợp với tư tưởng, mô hình phát triển được lựa chọn cho giai đoạn tới, ngoài những 
ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng bao gồm hạ tầng giao thông kết nối (với hạ tầng của quốc 
gia, của vùng) đối ngoại, hạ tầng giao thông nội tỉnh, hạ tầng số phục vụ cho thực hiện 
chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội 
khác… có vị trí hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh các 
ngành kết cấu hạ tầng, các ngành liên quan đến chuẩn bị, phát triển nguồn nhân lực, 
khoa học và công nghệ là những ngành bảo đảm nâng cao năng lực, duy trì sự phát triển 
trong triển vọng dài hạn trong suốt kỳ quy hoạch cũng như sau thời kỳ quy hoạch. 

(4). Các ngành mới xuất hiện (mới nổi):   

Phù hợp với xu thế chung và mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và 
những năm tiếp theo cũng như những cơ hội phát triển mang lại do tiềm năng tư nhiên 
về vị trí địa lý cũng như những cải thiện về kết cấu hạ tầng, một số ngành, lĩnh vực được 
dự báo sẽ có khả năng xuất hiện và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Bà Rịa - 
Vũng Tàu như dịch vụ dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics gắn với khai thác hệ thống cảng 
biển (khi hệ thống đường bộ cao tốc kết nối; hạ tầng cảng biển được hoàn thiện, tổ chức 
khai thác tốt, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ); dịch vụ y tế chất lượng cao mang lại 
giá trị gia tăng cao gắn với phát triển các loại hình du lịch mới (du lịch nghỉ dưỡng, chăm 
sóc sức khỏe hướng tới thị trường có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao); dịch vụ 
đào tạo và nghiên cứu triển khai, chuyển giao khoa học và công nghệ...  

1.2.2. Các ngành quan trọng của tỉnh trong kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo 
Tổng hợp kết quả phân tích theo các tiêu chí đã nêu trong Mục 1.1.1 ở trên, ngoài nhóm 
ngành công nghiệp khai thác (dầu khí) cho thấy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 05 nhóm 
ngành (với 9 ngành chủ lực) có vị trí quan trọng đóng góp vào phát triển của tỉnh, của 
vùng và có tính hấp dẫn đầu tư và tính khả thi đối với sự phát triển, bao gồm: 

(1). Nhóm ngành công nghiệp: (i) công nghiệp hóa chất (hóa dầu và các sản phẩm sau 
hóa dầu); (ii) công nghiệp sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại; và (iii) công 
nghiệp cơ khí chế tạo với việc hình thành các cụm liên kết ngành;  

(2). Nhóm ngành năng lượng: khai thác tiềm năng phát triển năng lượng khí (LNG) và 
năng lượng tái tạo (điện gió ngoài khơi); 

(3). Nhóm ngành dịch vụ: khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng 
(đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành) khai thác, phát triển các loại 
hình dịch vụ: (i) dịch vụ du lịch và y tế chất lượng cao phục vụ phát triển sản phẩm 
du lịch mới; (ii) dịch vụ cảng biển và logicstics; (iii) khoa học công nghệ gắn với 
nghiên cứu, triển khai và đổi mới sáng tạo; 

(4). Nhóm ngành nông nghiệp: với sự hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao. Đối với lĩnh vực thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng thủy sản) cần giới hạn 
và thu hẹp quy mô. Sản xuất thủy sản phải có công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tác 
động môi trường và gắn hoạt động sản xuất hướng tới phục vụ phát triển du lịch.   

(5). Nhóm ngành kết cấu hạ tầng: (trong đó dịch vụ hạ tầng CNTT - viễn thông, hạ tầng 
số là những ngành có ý nghĩa nền tảng phù hợp với xu thế phát triển mới). 
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Dưới đây là phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng lựa chọn cụ thể với các 
phân ngành cấp II theo hệ thống thống kê. Để tránh sự trùng lặp trong trình bày, 
phương án phát triển các ngành quan trọng (ngành chủ lực) được trình bày lồng 
ghép trong phương án phát triển các khối ngành lớn (các ngành kinh tế và lĩnh vực 
xã hội) (tại khoản 2, mục II); đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng được trình bày trong 
một mục riêng (tại mục V). 
2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế  
2.1. Phát triển công nghiệp và xây dựng 
2.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Hướng tới 2030 tăng tỷ trọng đóng góp của công nghiệp vào GRDP trên cơ sở hình thành 
nền công nghiệp sạch, có hàm lượng công nghệ cao; sản xuất công nghiệp được tổ chức 
tốt theo chuỗi và các cụm liêt kết ngành công nghiệp.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Giai đoạn 2021-2030, tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (bao gồm dầu khí) 
và xây dựng đạt bình quân 3,16%/năm (trong đó: giai đoạn 2021-2025 đạt 
0,82%/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt 5,56 %/năm); tăng trưởng giá trị gia tăng 
công nghiệp (nếu trừ dầu khí) đạt bình quân 10,5 %/năm (trong đó: giai đoạn 2021-
2025 đạt 8,8%/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt 12,3%/năm). 

(2). Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,5%/năm thời 
kỳ 2021-2030 (trong đó: giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 10,9%/năm và giai đoạn 
2026-2030 tăng trưởng 14,1%/năm). 

(3). Đến năm 2030, ngành công nghiệp (bao gồm ngành dầu khí) đóng góp khoảng 
56%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp khoảng 32% trong tổng 
giá trị tăng thêm của tỉnh. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại, với các 
ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp xanh, tập trung vào các lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, các sản phẩm của công nghiệp có 
thương hiệu uy tín, có chất lượng và giá trị cao, mang tính khu vực và quốc tế, có khả 
năng cạnh tranh cao, đáp ứng tiêu chuẩn của các nước phát triển và tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.  

2.1.2. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp quan trọng 
a). Công nghiệp hóa chất 

Cụm ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị 
gia tăng 14,76%/năm bình quân thời kỳ 2021-2030, trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 
16,43%/năm và giai đoạn 2026-2030 là 13,12%/năm. 

Phát triển bền vững và bao trùm cụm ngành công nghiệp hóa chất với vai trò là công 
nghiệp vật liệu quan trọng của Tỉnh, vùng và cả nước nhằm khai thác hiệu quả nhất các 
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lợi thế phát triển của Tỉnh. 

Đẩy mạnh phát triển 3 tiểu ngành công nghiệp lọc hóa dầu và luyện cốc, sản xuất hóa 
chất và sản phẩm, hóa cao su và chất dẻo hướng theo cả chiều sâu và chiều rộng để tạo 
lập thêm các chuỗi giá trị trong nội cụm ngành và với các ngành, lĩnh vực công nghiệp, 
kinh tế khác. Tập trung đầu tư phát triển tại hành lang kinh tế ven biển phía Tây, trong 
đó, ưu tiên dành quỹ đất ở phân đoạn phía Nam, giáp biển và cảng biển, để phát triển 
các dự án quy mô vừa và lớn, trọng điểm của Tỉnh và cả nước trong thời kỳ đến năm 
2030 và giai đoạn sau năm 2030. 

(1). Công nghiệp lọc hóa dầu 

(i). Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 tổ hợp hóa dầu Long Sơn. 

(ii). Thu hút đầu tư tổ hợp lọc - hóa dầu công suất xử lý 10 triệu tấn dầu thô/năm 
(theo quy hoạch ngành Quốc gia), ưu tiên các hóa chất cơ bản nguồn là 
ethylen, propylen, benzen, toluen, xylen và butan. 

(iii). Tăng năng lực, đầu tư mới sản xuất sản phẩm hóa dầu, sau hóa dầu, nhất 
là nhựa nguyên sinh, xơ, sợi để đáp ứng nhu cầu các ngành công nghiệp 
hóa cao su và nhựa, công nghiệp dệt trên địa bàn, vùng KTTĐ phía Nam 
và cả nước, cũng như xuất khẩu.  

(2). Công nghiệp hóa dược và dược liệu 

(i). Thu hút đầu tư sản xuất, gia công thuốc tân dược và đông, nam dược. 

(ii). Thu hút đầu tư sản xuất thuốc thú y, vi lượng bổ sung thức ăn chăn nuôi. 

(iii). Khuyến khích đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất vắc-xin, tiền chất 
vitamin và kháng sinh... (tức dược liệu), đặc biệt là thuốc gốc bản quyền. 

(3). Công nghiệp hóa cao su và nhựa 

(i). Thu hút đầu tư sản xuất săm, lốp cao su (tự nhiên, tổng hợp, tái chế) thế 
hệ mới. 

(ii). Thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm cao su (tự nhiên, tổng hợp, tái chế) dân 
dụng, y tế, kỹ thuật (cho tất các ngành kinh tế). 

(iii). Phát triển sản xuất sản phẩm nhựa dân dụng dùng lâu bền, công nghiệp, 
xây dựng có và không gia cường (thanh, lưới, sợi thép...). 

(iv). Phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho cụm ngành cơ khí và 
cụm ngành dệt may - da giày từ nhựa, cao su (tự nhiên, tổng hợp, tái chế). 

(4). Công nghiệp hoá chất khác 

Không phát triển nhóm hóa chất bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp (thuốc trừ sâu, 
bệnh, diệt cỏ... do không có địa điểm cách biệt xa khu dân cư). Các lĩnh vực sản xuất hóa 
chất và sản phẩm hóa chất còn lại tiếp tục thu hút đầu tư: 

(i). Phát triển công nghiệp chế biến khí đốt, sản xuất phân bón (và tiền chất vật 
liệu nổ công nghiệp). 

(ii). Phát triển công nghiệp tách khí công nghiệp và y tế, nhất là các khí cho cụm 
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ngành công nghiệp luyện kim, công nghiệp công nghệ cao (ngành điện tử). 

(iii). Phát triển công nghiệp phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh và tổng hợp. 

(iv). Phát triển sản xuất chất nhuộm, chất màu, sơn, mực in vô cơ và hữu cơ. 

(v). Phát triển nhóm hóa mỹ phẩm, chất tẩy, làm bóng. 

(vi). Tiếp tục sản xuất các hóa phẩm chuyên dùng phục vụ ngành dầu khí. 

b). Công nghiệp luyện kim 

Cụm ngành công nghiệp luyện kim trên địa bàn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị 
gia tăng bình quân trong giai đoạn 2021-2025 là 10,66%/năm và giai đoạn 2026-2030 là 
13,24%/năm. 

Thép và 5 kim loại màu cơ bản nhôm, đồng, chì, kẽm và thiếc, là nguyên liệu đầu vào cơ 
bản của công nghiệp chế tạo trong quá trình công nghiệp hóa của các nước phát triển. 
Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018, công nghiệp luyện kim trên địa bàn 
phát triển theo định hướng như dưới đây. 

(i). Phát triển công nghiệp luyện kim là ngành công nghiệp nền tảng làm tăng 
sức cạnh tranh các ngành kinh tế khác, công nghiệp luyện kim cần phát 
triển bền vững, nhanh, hướng xanh trên cơ sở cải tiến, đổi mới công nghệ; 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, thành tựu cách mạng công nghệ 4.0; sử dụng 
hiệu quả tài nguyên khoáng sản và nguồn lực trong, ngoài nước để giữ 
vững vai trò trụ cột của ngành công nghiệp và nền kinh tế của tỉnh. 

(ii). Ngành thép trên địa bàn tích cực đầu tư duy trì, phát huy công suất, nâng 
cao năng lực sản xuất và thu hút các dự án mới với công nghệ mới tiên 
tiến, nhất là: 

• Ưu tiên các sản phẩm thép dẹt, với quặng sắt tinh, vê viên và than mỡ 
nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu phôi thép, thép nguyên liệu của Tỉnh, vùng 
KTTĐ phía Nam và cả nước nói chung.  

• Khuyến khích sản xuất hợp kim đen, thép hợp kim đặc biệt, lưỡng dụng 
phục vụ ngành cơ khí chế tạo máy móc, thiết bị và công cụ. 

• Khuyến khích phát triển cán nóng thép tấm khổ rộng, thép hình cỡ lớn 
và ống không hàn. 

• Thu hút đầu tư mới, thực hiện mở rộng các dự án luyện phôi thép, cán 
và gia công sau cán. 

• Phát triển gia công cơ khí các sản phẩm gang, thép, hợp kim thép đặc 
biệt cho các ngành kinh tế, nhất là ngành dầu khí, các ngành công 
nghiệp nặng. 

(iii). Ngành kim loại màu cơ bản trên địa bàn: 

• Khuyến khích tinh luyện và nấu luyện lại hợp kim nhôm đúc, các hợp 
kim kim loại màu khác phục vụ ngành cơ khí chế tạo (đóng tàu, ô tô, 
điện tử...). 
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• Phát triển sản xuất sản phẩm đồng, chì, kẽm, thiếc phục vụ công nghiệp 
mạ, hàn, thiết bị điện, điện tử...; sản phẩm bằng nhôm, đồng dân dụng. 

• Phát triển sản xuất sản phẩm từ hợp kim nhôm đúc (các hệ Al-Si-Mg-
Cu, Al-Mg...); sản phẩm nhôm cán và gia công sau cán như nhôm dây, 
tấm, lá, băng, màng (cán, kéo) và nhôm thanh, hộp biên hình (profile) 
đặc biệt (đùn, ép chảy). 

c). Công nghiệp cơ khí chế tạo 

Cụm ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị gia 
tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 8,41%/năm và giai đoạn 2026-2030 là 
25,76%/năm. Trên cơ sở hiện trạng, tiềm năng phát triển trong tổng thể vùng KTTĐ phía 
Nam, các chuyên ngành cơ khí chế tạo trên địa bàn lựa chọn: 

(i). Đầu tư sản xuất từ gia công, lắp ráp cho đến thiết kế, chế tạo phù hợp với 
ngành sản phẩm; đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, sử dụng công nghệ 
tiên tiến và thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 để phát triển bền vững, 
nhanh và xanh. 

(ii). Chủ động tham gia chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất, lớp cung ứng trong 
vùng, cả nước, khu vực và thế giới với chính sách thu hút nhà đầu tư chiến 
lược. 

(iii). Phát huy tốt năng lực sản xuất và thế mạnh thị trường hiện có, lấy hợp tác 
và cạnh tranh làm động lực phát triển, linh hoạt thích ứng với thị trường 
biến động. 

(iv). Ưu tiên phát triển: cơ khí đóng, sửa chữa tàu thuyền (dầu khí, hàng hải, 
khai thác hải sản, du lịch biển); cơ khí chế tạo thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; 
và sản phẩm cơ khí phục vụ cảng biển, logistics. 

(v). Khuyến khích phát triển: cơ khí chế tạo sản phẩm điện tử, thiết bị điện và 
máy thông dụng; cơ khí chế tạo sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

d). Công nghiệp năng lượng điện 

(1). Đối với nhiệt điện: tập trung phát triển các dự án nhiệt điện sử dụng khí bảo đảm 
đồng bộ từ khâu xây dựng nhà máy đến khâu cung ứng, lưu trữ nhiên liệu; phát 
triển các nhà máy sử dụng điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các nguồn khí 
trong nước.  

(2). Đối với điện gió và điện mặt trời: Ưu tiên phát triển các dự án điện gió và điện mặt 
trời phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện của tỉnh và khu vực 
dự án. Phát triển điện gió ngoài khơi vùng biển huyện Xuyên Mộc, gắn với nghiên 
cứu khai thác năng lượng gió ngoài khơi với khả năng sản xuất hydrogen (năng 
lượng mới, sạch) góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng mới cho toàn hệ 
thống quốc gia. Đối với điện mặt trời, nghiên cứu phát triển với điều kiện phù hợp 
về không gian phát triển các ngành kinh tế khác (do không gian sử dụng đất là hữu 
hạn), khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời trên mặt nước. 

Chú trọng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các dự án điện gió ngoài khơi gắn với đảm 
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bảo quốc phòng an ninh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW, 
ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

(3). Đối với điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn: Khai thác tối đa nguồn điện sinh 
khối đồng phát; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải đô thị, 
chất thải rắn kết hợp phát điện. 

2.1.3. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp khác 
a). Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 

Cụm ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản trên địa bàn phấn đấu đạt mục 
tiêu tăng trưởng giá trị gia tăng 4,25%/năm bình quân thời kỳ 2021-2030, trong đó, giai 
đoạn 2021-2025 là 4,35%/năm và giai đoạn 2026-2030 là 4,15%/năm. 

(1). Công nghiệp chế biến thực phẩm: 

(i). Duy trì năng lực chế biến thực phẩm hiện có; đổi mới công nghệ, nâng cao 
hiệu quả SXKD và chất lượng sản phẩm; đảm bao an toàn, vệ sinh thực 
phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; đa dạng hóa sản phẩm (cấp 
đông nhanh, sơ chế món hay suất ăn, đồ hộp, khô, ăn liền...); khuyến khích 
phát triển thực phẩm chức năng như dầu cá, vitamin tổng hợp... và sử dụng 
triệt để phế phẩm, phế thải (kinh tế tuần hoàn) sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
phân bón hữu cơ. 

(ii). Khuyến khích chế biến thủy sản đại dương (khai thác vùng khơi) quy mô 
công nghiệp, công nghệ tiên tiến trên biển trong không gian biển Việt Nam. 

(iii). Tiếp tục di dời các cơ sở chế biến thủy sản quy mô nhỏ, lẻ, phân tán trên 
địa bàn, nhất là hành lang kinh tế ven biển phía Nam (với trọng điểm phát 
triển là ngành kinh tế du lịch, bảo tồn thiên nhiên) vào KCN, CCN. 

(iv). Chọn lọc, duy trì và bảo tồn một số cơ sở chế biến thủy sản đặc sản, truyền 
thống gắn với làng cá, cảng cá lâu đời nhưng chỉ với vai trò là điểm thăm 
quan, du lịch. Các cơ sở chế biến thủy sản cần duy trì, bảo tồn trên phải 
đầu tư hệ thống xử lý nước thải và khử mùi độc lập. Có chính sách điều tiết 
lợi ích từ du lịch, bảo vệ môi trường du lịch, bảo tồn thiên nhiên bù lợi ích 
suy giảm của chế biến thủy sản. 

(v). Tiếp tục phát triển các ngành, lĩnh vực chế biến thực phẩm ngoài thủy sản, 
chú trọng thu hút đầu tư vào các KCN, CCN và tại hành lang kinh tế ven 
biển phía Tây để khai thác lợi thế cảng biển, thị trường vùng, miền và thị 
trường xuất khẩu.  

(vi). Các cơ sở (hiện có, đầu tư mới) chế biến thực phẩm thiết yếu thường ngày 
(tiểu, thủ công nghiệp) tại các khu đô thị, vùng du lịch, hành lang kinh tế ven 
biển phía Nam cần tập hợp lại, thu hút vào các KCN, CCN hiện có và quy 
hoạch mới. 

(2). Công nghiệp sản xuất đồ uống: 

(i). Tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dải sản 
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phẩm, thu hút tập trung vào các KCN, CCN và tại hành lang kinh tế ven biển 
phía Tây; riêng sản xuất bia - rượu phải tuân thủ điều kiện kinh doanh theo 
luật định. 

(ii). Ngành nước giải khát: ngoài nước khoáng, chế biến sữa bò/dê, chè, cà 
phê, nước quả/trái ép... phát triển thêm lĩnh vực thực phẩm bổ dưỡng, chức 
năng từ mật hoa, phấn hoa, hoa, quả, hạt, củ (cây dược liệu, gia vị như 
gừng, nghệ...), tổ yến, mật ong... 

(3). Công nghiệp chế biến gỗ: 

(i). Hạn chế sản xuất, xuất khẩu dăm gỗ, gỗ lạng/bóc (nếu có), viên gỗ nén 
than hóa (từ gỗ băm nhỏ, mạt và mùn cưa) giá trị gia tăng thấp để tập trung 
nguyên liệu phục vụ sản xuất ván công nghiệp các loại. 

(ii). Kêu gọi đầu tư vào các KCN, CCN sản xuất, xuất khẩu ván gỗ công nghiệp 
các loại như ván dán ép (plywood), ván dăm (MFC), ván sợi ép (MDF, HDF), 
ván thanh ghép, và veneer (gỗ lá, dày ≤ 0,6 mm) từ gỗ nguyên liệu nhập 
khẩu, gỗ rừng trồng có chứng chỉ rừng bền vững (FSC, PEFC) trên địa bàn 
và trong nước. 

(4). Công nghiệp sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy: 

(i). Đặt ra yêu cầu bảo vệ môi trường cao khi tiếp nhận đầu tư sản xuất giấy từ 
gỗ nguyên liệu và giấy phế liệu, ngoại trừ từ bột giấy (công đoạn xeo giấy 
không dùng hóa chất tẩy trắng), và chỉ bố trí tại các KCN phía Tây QL51. 

(ii). Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm từ giấy, bìa phục vụ công nghiệp 
in ấn; sản xuất bao bì công nghiệp thực phẩm, xi măng; bao gói hàng công 
nghiệp và tiêu dùng; giấy vệ sinh (dân dụng và y tế); giấy, vở viết... tại các 
KCN, CCN. 

b). Công nghiệp dệt may - da giày (DMDG) 

Cụm ngành công nghiệp DMDG trên địa bàn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị 
gia tăng 18,48%/năm bình quân thời kỳ 2021-2030, trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 
15,32%/năm và giai đoạn 2026-2030 là 21,72%/năm. 

(i). Phát triển bao trùm cụm ngành công nghiệp DMDG hướng xuất khẩu để 
khai thác hết lợi thế cảng biển và sản phẩm của cụm ngành hóa chất trên 
địa bàn như cao su, nhựa, xơ, sợi, vải và da giả (thượng nguồn), chất 
nhuộm, mực in, keo dán... 

(ii). Khuyến khích đầu tư công đoạn sáng tạo, thiết kế mẫu; hình thành các 
doanh nghiệp quy mô lớn đầu tàu giàu sức cạnh tranh, dẫn dắt cụm ngành 
và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, thương mại toàn cầu. 

(iii). Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ (sản xuất phụ liệu, phụ 
kiện) nội cụm ngành và cho các ngành công nghiệp và kinh tế khác. 

(iv). Không đầu tư thuộc da (tươi hay sống, muối bởi vì trên địa bàn không có 
nguyên liệu, nếu nhập khẩu cũng không có lợi thế, nhất là về công nghệ). 

(v). Không bố trí các cơ sở dệt, may, da giày có công đoạn sản xuất sử dụng 
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thuốc nhuộm, mực in, keo dán trong vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. 

c). Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ khoáng không kim loại trên địa bàn phấn đấu đạt mục 
tiêu tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân trong giai đoạn 2021-2025 là 11,86%/năm và 
giai đoạn 2026-2030 là 14,35%/năm. 

Trừ dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn là hạn chế nên cần khai thác phát triển 
sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, theo hướng: 

(i). Phát triển bền vững, tuần hoàn và xanh hóa; sử dụng công nghệ tiên tiến, 
máy móc - thiết bị hiện đại và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0; tăng 
đóng góp cho nền kinh tế Tỉnh và đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ môi trường 
ngày càng cao. 

(ii). Đầu tư sản xuất bột thạch anh độ sạch cao, thủy tinh và sản phẩm thủy tinh 
dân dụng, xây dựng (kính tiết kiệm năng lượng, kiểm soát nắng, Low-E, 
hộp, an toàn, cường lực) và nhất là kỹ thuật. Khuyến khích sản xuất thấu 
kính, kính làm pin năng lượng mặt trời, kính làm màn hình cảm ứng, sợi 
quang... phục vụ các ngành công nghệ cao như điện tử, sản xuất thiết bị 
hóa học, y sinh... 

(iii). Khuyến khích đầu tư sản xuất gốm sứ kỹ thuật ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, cao (chịu nhiệt, hóa chất, mài mòn; cách nhiệt; bán dẫn, siêu dẫn, xúc 
tác, ...) cho các ngành công nghiệp hóa chất, năng lượng mới và điện tử. 

(iv). Khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia từ chất thải và 
tái chế cho nội ngành, công nghiệp luyện kim, hóa chất, ... 

(v). Sản xuất xi măng: Đầu tư mở rộng và/hoặc trạm nghiền clanhke mới với tỷ 
lệ sử dụng tro bay, xỉ luyện gang thép, chất thải công nghiệp khác làm phụ 
gia không thấp hơn 30% và áp dụng lọc bụi túi vải đảm bảo bụi < 20 mg/N 
m3. Khuyến khích sản xuất xi măng bền sulfat (chịu mặn, chịu lửa), chịu 
nước chống xâm thực phục vụ xây dựng công trình biển (cảng, cầu, cống, 
đê, kè, ... ven biển, đảo). 

(vi). Đầu tư mới trạm trộn bê tông tươi, bê tông nhựa nóng và sản xuất bê tông 
thương phẩm (cấu kiện đúc sẵn: panel trần, tường; cột điện, cọc cừ, cống, 
tấm chắn, ...) thông thường, chịu mặn, chịu nước, nhẹ, cường độ cao,... và 
khuyến khích sử dụng cốt liệu nhân tạo, tái chế, xi măng hàm lượng clanhke 
thấp, phụ gia khoáng và hóa học để tối ưu hóa chất lượng bê tông phù hợp 
với nhu cầu thị trường. Khuyến khích sản xuất vật liệu không nung khác, 
đặc biệt với cốt liệu tái chế, chất thải rắn. Không đầu tư sản xuất tấm lợp 
fipro xi-măng (kể cả từ sợi amiăng trắng). 

(vii). Đầu tư mới sản xuất vật liệu xây, lợp, ốp, lát từ gốm nung sử dụng khí LPG, 
CNG, sinh khối (không dùng khí hóa than), từ đá granit, thạch anh, ... tự 
nhiên, bán tự nhiên, tổng hợp (công nghệ mới); tấm thạch cao. Đầu tư sản 
xuất gốm sứ vệ sinh hướng xuất khẩu. Hạn chế đầu tư mới sản xuất gạch 
caramic do thị trường bão hòa, chỉ đầu tư đối với gạch caramic kích thước 
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lớn, chất lượng cao, hoa, men phong phú.  

(viii). Không khuyến khích đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét, đất đồi nung. Các 
cơ sở hiện có cần sử dụng khí LPG, CNG, sinh khối và áp dụng công nghệ 
tiên tiến (vỏ đất sét bao) cốt liệu không nung, chất thải rắn và tăng cao độ 
rỗng, mỏng, nhẹ. Khuyến khích sản xuất gạch đất sét nung trang trí, kích 
thước lớn, không trát/tô. 

d). Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác trên địa bàn phấn đấu đạt mục tiêu tăng 
trưởng giá trị gia tăng bình quân trong giai đoạn 2021-2025 là 18,30%/năm và giai đoạn 
2026-2030 là 24,30%/năm. 

Đối với công nghiệp in ấn: Đầu tư nâng cấp công nghệ in (bản kẽm/offset, ống đồng, 
trang kim chân không, phun, laser, nổi/flexography) với trang thiết bị đồng bộ, kỹ thuật 
số, nhiều màu, khổ rộng, sử dụng nhiều chất liệu (giấy bìa, thủy tinh, kim loại, cao su, 
nhựa...), đảm bảo yêu cầu cao về bảo vệ môi trường. Hướng in ấn sản phẩm chất lượng 
cao phục vụ các ngành hàng xuất khẩu. 

Đối với công nghiệp sản xuất giường, tủ, bàn, ghế: Ưu tiên đầu tư sản xuất đồ nội, ngoại 
thất hướng xuất khẩu trên cơ sở nguyên vật liệu sản xuất trong nước (ván gỗ công 
nghiệp, tôn, thanh nhôm định hình, nhựa, kính...), gỗ thịt nhập khẩu có xuất xứ và chứng 
chỉ rừng bền vững. 

Đối với công nghiệp CBCT khác: Ưu tiên sản xuất sản phẩm dùng nguyên vật liệu sản 
xuất trên địa bàn, trong nước. Một số lĩnh vực thu hút đầu tư như: sản xuất vật tư tiêu 
hao y tế (găng tay, áo choàng...); đồ chơi; đồ thể thao, nhất là thể thao dưới nước; đồ 
trang trí và cá nhân trong giải trí, lễ hội. 

2.1.4. Định hướng phân bố không gian phát triển công nghiệp 
Tập trung phân bố phát triển các ngành công nghiệp trên phạm vi hành lang kinh tế ven 
biển phía Tây và bố trí tập trung trong các KCN; các lĩnh vực công nghiệp nông thôn bố 
trí tập trung trong các CCN, điểm công nghiệp trên địa bàn.  

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 13 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập, đã đầu tư hạ 
tầng, thu hút dự án công nghiệp, với tổng diện tích là 7.352,66 ha, trong đó diện tích đất 
để cho thuê sản xuất và dịch vụ là 5.111,49 ha; diện tích đất đã cho thuê đến cuối năm 
2021 là 3.235,20 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt ạt 63,29%. Riêng KCN-ĐT-DV Châu Đức 
(Sonadzi) hiện còn 307,66ha chưa hoàn thành thủ tục đất đai để xác nhận là đất KCN. 
Tổng diện tích đất công nghiệp để cho thuê sản xuất và dịch vụ của 13 KCN và mở rộng 
đang hoạt động còn lại là 1.829,19 ha. Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, kết qua 
thu hút đầu tư vào các KCN trong trong giai đoạn 2011-2020 vừa qua, diện tích đất cho 
thuê trong 10 năm của 13 KCN vào khoảng 850ha, trung bình mỗi năm khoảng 85ha. 
Như vậy, với mức thu hút đầu tư vào KCN tương tự giai đoạn 10 năm trước đây, diện 
tích đất còn lại để cho thuê của các KCN hiện hữu về cơ bản là đảm bảo nhu cầu phát 
triển công nghiệp cho cả thời kỳ 2021-2030. 

Với việc Chính phủ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kết nối vùng trong thời kỳ 2021-
2030, dự báo khả năng sức thu hút đầu tư vào các KCN sẽ tăng mạnh, khả năng gấp 
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khoảng 1,3 – 1,5 lần so với giai đoạn trước. Để không bị lỡ cơ hội phát triển, ngoài các 
KCN hiện hữu, cần quy hoạch bổ sung một số KCN mới tại khu vực Châu Đức vừa chuẩn 
bị sẵn sàng quỹ đất đón làn sóng đầu tư mới, khi hệ thống hạ tầng kết nối vùng được 
phát triển đồng bộ, hiện đại. Đồng thời giữ lại quỹ đất ở khu vực Long Sơn và ven sông 
Thị Vải để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia và dự phòng cho 
trường hợp nhu cầu hạ tầng công nghiệp thời kỳ 2021-2030 bùng nổ và vượt quá tiên 
lượng hiện tại.  

Định hướng phát triển và phân bố không gian các KCN cụ thể như sau: 

a). Định hướng phát triển và phân bố không gian các khu công nghiệp 

(1). Tiếp tục quy hoạch và thành lập 02 KCN đã có trong quy hoạch phát triển các KCN 
Việt Nam là: (i) KCN Vạn Thương; (ii) KCN- ĐT HD;  

(2). Bổ sung vào quy hoạch 04 KCN mới gồm: (i) KCN Phú Mỹ 3 mở rộng; (ii) KCN Cù 
Bị, (iii) KCN - Đô thị Xà Bang, (iv) KCN - Đô thị Bình Ba (huyện Châu Đức). 

(3). Đưa KCN dầu khí Long Sơn ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam và 
chuyển đất KCN sang đất công nghiệp các công trình trọng điểm quốc gia. 

(4). Không đăng ký bổ sung quy hoạch đối với KCN Đá Bạc 2 và 3; diện tích đất dự 
kiến quy hoạch các KCN này được chuyển sang đất năng lượng tái tạo - nên không 
đăng ký đưa vào quy hoạch. 

(5). Không đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp Đất Đỏ 2, KCN - đô thị - dịch vụ 
Xuyên Mộc, do địa điểm nằm trong vùng xanh - cân bằng sinh thái, nhằm bảo đảm 
yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ vùng phát triển du lịch ở ven biển và thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững. 

(6). Không đưa vào quy hoạch KCN Phước Hoà, do địa điểm nằm ở trung tâm thị xã 
Phú Mỹ (vị trí Trường bắn Lam Sơn cũ) do nằm tại trung tâm thị xã Phú Mỹ và nên 
ưu tiên vị trí này để xây dựng trung tâm dịch vụ logistics hoặc phát triển đô thị mới.  

(7). Để không bị lỡ cơ hội phát triển, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng với quá trình đầu tư 
hệ thống giao thông kết nối quan trọng trong và ngoài tỉnh, thành lập và triển khai 
đầu tư hạ tầng đối với 03 KCN:  KCN - ĐT HD, KCN Vạn Thương, KCN Phú Mỹ 3 
mở rộng. Đông thời, triển khai giai đoạn 1 đối với 03 KCN:  KCN Cù Bị, KCN Xà 
Bang, KCN Bình Ba (huyện Châu Đức) ngay sau khi Quy hoạch Tỉnh được duyệt. 

(8). Theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ 
chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 
5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 
2030 được phân bổ là 10.755 ha. Sau khi cân đối diện tích các KCN đã có trong 
quy hoạch các KCN Việt Nam, các KCN đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch, tổng diện 
tích đất các KCN tiếp tục thực hiện theo quy hoạch hiện còn lại là 8.203 ha. Như 
vậy, diện tích đất KCN có thể bổ sung vào quy hoạch đến năm 2030 phù hợp với 
Quyết định 326/QĐ-TTg là 2.552 ha. Đề xuất phân bổ cho KCN Phú Mỹ 3 mở rộng 
650 ha, KCN Cù Bị 1.200 ha, KCN Xà Bang 400ha và KCN Bình Ba 300 ha. Theo 
đó, trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch có 19 khu công nghiệp với tổng diện 
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tích đất 15.503ha, trong đó đất KCN theo chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến năm 
2030 là 10.755 ha. Cụ thể như trong Bảng dưới đây. 

Bảng 113. Phương án quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

TT Danh mục các 
khu công nghiệp  

Diện tích hiện trạng KCN (ha)  DT KCN 
đề nghị 

QH  
2021-

2030, tầm 
nhìn 2050 

Chỉ tiêu đất 
khu công 

nghiệp 
phân bổ 

đến 2030 

DT đã thực 
hiện đến 

2020 

DT được 
chấp 

thuận bổ 
sung QH 

Nhu cầu 
bổ sung 

quy hoạch 
KCN  

I KCN có trong QH QG 7.242,66 1.810,00  8.202,66 8.202,66 

1 KCN Đông Xuyên 167,73   167,73 167,73 

2 KCN Phú Mỹ I 951,25   951,25 951,25 

3 KCN Phú Mỹ II và mở rộng 1.021,47   1.021,47 1.021,47 

4 KCN Phú Mỹ III 802,52   802,52 802,52 

5 KCN Mỹ Xuân A 302,40   302,40 302,40 

6 KCN Mỹ Xuân A2 422,22   422,22 422,22 

7 KCN MX.B1-Conac và mở rộng 211,92 110,00  321,92 321,92 

8 KCN MX.B1-Tiến Hùng 200,00   200,00 200,00 

9 KCN MX.B1-Đại Dương 145,70   145,70 145,70 

10 KCN Cái Mép 670,09   670,09 670,09 

11 KCN Châu Đức 1.556,14   1.556,14 1.556,14 

12 KCN Đá Bạc 295,00   295,00 295,00 

13 KCN Đất Đỏ 1 496,22   496,22 496,22 

14 KCN Vạn Thương  400,00  400,00 400,00 

15 KCN-ĐT HD  450,00  450,00 450,00 

16 KCN dầu khí Long Sơn  850,00  0 0 

II KCN bổ sung vào QH QG   6.850,00 6.850,00 2.552,34 
16 KCN Phú Mỹ 3 mở rộng   650,00 650,00 650,00 

17 KCN-ĐT Cù Bị   4.200,00 4.200,00 1.200,00 

18 KCN-ĐT Xà Bang   1.200,00 1.200,00 402,34 

19 KCN-ĐT Bình Ba   800,00 800,00 300,00 

 Tổng cộng (I + II) 7.241,66 1.810,00 6.850,00 15.052,66 10.755,00 

 

(9). Với 19 khu công nghiệp, tổng diện tích 15.052,66ha và đất các dự án trọng điểm 
công nghiệp (Tổ hợp hoá dầu, trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3, các 
dự án điện năng lượng mặt trời tại Đá Bạc…) diện tích khoảng trên 1.000ha, tổng 
diện tích đất KCN và dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ quy 
hoạch đạt khoảng trên 16 ngàn ha. 

(10). Định hướng ngành, lĩnh vực công nghiệp thu hút đầu tư thứ cấp vào các KCN mới 
quy hoạch thành lập, xây dựng hạ tầng trong thời kỳ 2021-2030 như sau: 
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(i). KCN-ĐT HD (TX. Phú Mỹ): Chủ đạo (nhưng không hạn chế và theo quy 
định pháp luật hiện hành) là các cụm ngành công nghiệp cơ khí (công 
nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị điện...; cơ khí chính xác chế tạo sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao), hóa chất (điện hóa, vật liệu công 
nghệ cao và mới). 

(ii). KCN Phú Mỹ 3 mở rộng, tiếp tục thu hút các ngành nghề theo chức năng 
chuyên sâu của KCN Phú Mỹ 3. 

(iii). Các KCN - Đô thị Cù Bị, Xà Bang, Bình Ba (huyện Châu Đức): Chủ đạo là 
các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sạch, xanh như cụm ngành 
công nghiệp cơ khí công nghệ cao (điện tử, thiết bị điện, y tế, rôbot, ô tô...); 
công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp hỗ trợ (linh kiện ô tô, linh 
kiện điện tử, điện cơ, cơ - điện tử...); sản xuất, gia công, lắp ráp cụm linh 
kiện, bộ phận cấu thành, đặc biệt là các sản phẩm hoàn chỉnh quy mô lớn 
với nhà đầu tư chiến lược hướng tới hị trường toàn cầu. 

Khi thành lập các KCN Cù Bị và KCN Xà Bang, cần đặc biệt chú trọng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ các hoạt động xả thải, yêu cầu 
chủ đầu tư hạ tầng KCN phải nghiên cứu xây dựng hệ thống cống thu gom 
đưa toàn bộ nước thải dẫn theo cống ngầm xả về phía hạ lưu hồ Đá Đen. 
Tuyệt đối không để ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đối với các hồ Đá Đen, 
Kim Long, Châu Pha… 

(11). Ngoài các KCN, trong giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng 
triển khai các dự án công nghiệp lớn, trọng điểm của quốc gia và của tỉnh như: Mở 
rộng Tổ hợp hoá dầu Long Sơn, Trung tâm điện lực LNG, Nhà máy lọc dầu số 3 
(theo quy hoạch của Chính phủ)… với quỹ đất phát triển công nghiệp khoảng trên 
1.000ha. 

b). Định hướng phát triển và phân bố không gian các cụm công nghiệp 

Hiện CCN Hắc Dịch 2 (xã Hắc Dịch, Tx. Phú Mỹ) đang làm thủ tục chuyển đổi (hạ tầng) 
CCN thành khu dân cư, dự án nhà ở (đã được chấp thuận chủ trương). Trên địa bàn xã 
Hắc Dịch, có CCN Hắc Dịch 1 đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 64,39% nên còn 8,77 ha 
đất công nghiệp chưa cho thuê và xung quanh đây còn có 2 CCN là Boomin Vina và Tóc 
Tiên với 20,73 ha và 8,34 ha đất công nghiệp chưa cho thuê, tương ứng. Với tư duy, mô 
hình phát triển mới, đó là trong mỗi KCN mới sẽ giành 5÷10 ha đất công nghiệp để thu 
hút các nhà đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ và/hoặc di dời các cơ sở công 
nghiệp hiện hữu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường thì khi CCN Hắc Dịch 2 chuyển 
đổi thành dự án nhà ở cũng không tạo ra áp lực đối với nhu cầu về hạ tầng công nghiệp 
cho các đối tượng đó trên địa bàn TX. Phú Mỹ trong thời kỳ quy hoạch. 

CCN Bến Đầm, huyện Côn Đảo, đã nhận được sự đồng ý loại ra khỏi quy hoạch (văn số 
5457/UBND-VP ngày 16/5/2022) để phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu quốc phòng. 

Đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở công nghiệp hiện hữu phân tán, có nguy cơ cao gây 
ô nhiễm môi trường và nhu cầu hạ tầng công nghiệp cho các nhà đầu tư công nghiệp quy 
mô nhỏ và siêu nhỏ/hộ gia đình nên đề xuất bổ sung thêm 02 CCN mới là Kim Long (x. 
Kim Long, h. Châu Đức) với quy mô 29,12 ha và Phước Long Thọ (x. Phước Long Thọ, 
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h. Đất Đỏ) với quy mô 50 ha. Như vậy, trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, tổng số CCN 
vẫn giữ nguyên là 17 với tổng diện tích là 568,75 ha, tăng thêm 16,02 ha, cụ thể như sau. 

Bảng 114. Phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

TT Tên cụm 
công nghiệp Địa phương 

Tổng 
diện tích 

(ha) 
Đất CN đã cho 
thuê (ha; 2020) 

Đất CN còn 
cho thuê 

(ha; 2021-50) 
Xây dựng 

HTKT 

1 Phước Thắng TP. Vũng Tàu 34,99 0,00 20,94 Tiếp tục 

2 Hồng Lam TP. Bà Rịa 30,00 0,00 20,00 Tiếp tục 

3 Hòa Long TP. Bà Rịa 50,00 0,00 30,00 Tiếp tục 

4 Long Hương 2 TP. Bà Rịa 20,00 - 13,00 Sẽ ĐT 

5 Long Phước TP. Bà Rịa 10,80 0,00 4,95 Đã xong 

6 Hắc Dịch 1 TX. Phú Mỹ 30,00 15,86 8,77 Đã xong 

7 Boomin Vina TX. Phú Mỹ 50,00 13,00 20,73 Tiếp tục 

8 Tóc Tiên TX. Phú Mỹ 35,00 17,06 8,34 Tiếp tục 

9 Tân Phước TX. Phú Mỹ 21,00 - 13,00 Sẽ ĐT 

10 Ngãi Giao H. Châu Đức 30,00 24,00 0,00 Đã xong 

11 Kim Long H. Châu Đức 29,12 - 20,00 QH mới 

12 An Ngãi H. Long Điền 37,34 7,80 16,70 Đã xong 

13 Tam Phước H. Long Điền 30,00 - 18,00 Sẽ ĐT 

14 Lộc An H. Đất Đỏ 38,00 23,00 1,57 Đã xong 

15 Phước Long Thọ H. Đất Đỏ 50,00 - 33,00 QH mới 

16 Bình Châu H. Xuyên Mộc 22,50 0,00 12,56 Đã xong 

17 Phước Tân H. Xuyên Mộc 50,00 - 30,00 Sẽ ĐT 

 Tổng cộng  568,75 100,72 274,56  

Diện tích đất CCN được phân bổ còn lại là 115,25 ha (= 684,00 - 568,75) sẽ dành cho 
phát triển thêm và/hoặc mở rộng một số điểm công nghiệp nông thôn trên địa bàn. 

2.1.5. Định hướng phát triển ngành xây dựng 
Sự phát triển của ngành xây dựng gắn liền với sự phát triển chung của toàn nền kinh tế 
và phụ thuộc nhiều vào khả năng cũng như quy mô đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất 
là các ngành sản xuất, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Giai đoạn 2021-
2030 là giai đoạn đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, do đó ngành xây dựng phát triển với những định hướng cơ bản như sau: 

(1). Đẩy mạnh việc đầu tư tăng cường năng lực của các cơ sở, doanh nghiệp hoạt 
động trong ngành xây dựng theo hướng hiện đại hóa từ thiết kế đến thi công cả 
về nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm đảm đương được những công trình, dự án 
lớn trong các hoạt động kinh tế - xã hội. 

(2). Xây dựng lực lượng ngành xây dựng đủ mạnh để có thể giải quyết cơ bản nhu 
cầu xây dựng trong tỉnh và tiến tới tham gia các hoạt động xây dựng ngoài tỉnh và 
hợp tác quốc tế. 
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(3). Ngành xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở 
cho người dân, tiếp tục chính sách, chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển nhà 
ở xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động 
sản phát triển ổn định, khắc phục lệch pha cung - cầu; từng bước phát triển ngành 
vật liệu xây dựng thành một ngành kinh tế mạnh, trên cơ sở khai thác hợp lý, có 
hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sinh thái. 

2.1.6. Giải pháp chủ yếu 
(1). Đẩy mạnh thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước 

ngoài hướng vào các dự án công nghiệp công nghệ cao chế tạo, sản xuất, gia 
công, lắp ráp linh kiện, chi tiết, cụm linh kiện, bộ phận cấu thành và sản phẩm hoàn 
chỉnh thuộc công nghiệp điện tử, thiết bị điện, ôtô; công nghiệp đóng tàu; cụm 
ngành công nghiệp hóa chất; ngành năng lượng tái tạo; ... 

(2). Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm phát luật, tạo 
môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng, cạnh tranh và bình 
đẳng để phát triển công nghiệp cùng với các ngành kinh tế khác trên địa bàn. 

(3). Phát triển doanh nghiệp cần được đặt lên hàng đầu trong phát triển các cơ sở sản 
xuất công nghiệp; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Tỉnh; tái cơ cấu 
ngành nghề, tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và quốc tế. 

(4). Tích cực đầu tư phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn: về cơ sở 
vật chất kỹ thuật; đội ngũ quản lý, giảng viên và hướng dẫn; chương trình và nội 
dung đào tạo với trọng tâm hướng vào thực hành nghề, các nghề mới, tác phong 
công nghiệp và kỷ luật lao động (đang là hạn chế của lao động khu vực nông thôn). 

(5). Khuyến khích các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tư 
chất xám, máy móc và trang thiết bị, bí quyết công nghệ vào các cơ sở sản xuất 
công nghiệp theo mô hình 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà công nghiệp và 
nhà nông) hoặc chuyển giao dưới dạng vốn góp, cổ phần để nâng cao hiệu quả 
đầu tư, sản xuất kinh doanh, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học công nghệ cũng như các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp tham gia (đóng góp vốn) vào quỹ đổi mới công nghệ, 
chế tạo sản phẩm mới. 

(6). Tăng cường hiệu quả thẩm định công nghệ, khuyến cáo áp dụng công nghệ tiên 
tiến phù hợp với tính chất, quy mô dự án công nghiệp; kiên quyết ngăn chặn sử 
dụng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ nát; khuyến khích đầu tư sản xuất công nghiệp 
theo hướng xanh và kinh tế tuần hoàn. 

(7). Tích cực xây dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, nhãn 
hiệu; không ngừng nâng cao, giữ vững chất lượng và đổi mới, đa dạng hóa mẫu 
mã, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. Ưu tiên đăng ký các sản phẩm chế biến 
có lợi thế, đặc sắc của tỉnh vào chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ 
năm 2020 đến năm 2030 tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2019. 

(8). Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp thị, hội nghị khách hàng, quảng bá, 
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giới thiệu và dùng thử sản phẩm; xây dựng, lựa chọn hoạt động xúc tiến thương 
mại để lồng ghép vào Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Quyết 
định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc 
gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010. 

2.2. Phát triển các ngành dịch vụ 
2.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ đồng bộ, đa dạng, hiện đại, bền vững, hỗ trợ, tạo 
động lực cho các trụ cột kinh tế phát triển, tạo ra lợi thế so sánh, cạnh tranh và nâng cao 
tỷ lệ cơ cấu trong đóng góp ngân sách. Phát triển dịch vụ du lịch, cảng biển và logistics 
trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tăng cường kết nối thương mại liên vùng, 
quốc gia; kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại với hệ thống hạ tầng giao thông 
và các loại hình hạ tầng khác để trở thành đầu mối giao thương quan trọng trong mối 
quan hệ với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đẩy mạnh các 
hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển, phát triển dịch vụ cảng biển gắn 
kết với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát triển thương mại điện tử trở thành 
một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng thương mại 
điện tử để tăng hiệu quả inh doạn, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát 
triển mạnh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) nhóm ngành dịch vụ đạt bình quân 
10,2%/năm (trong đó, giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 7,5%/năm; giai đoạn 
2026-2030 tăng bình quân 13,0%/năm). 

(2). Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GRDP của tỉnh năm 2025 chiếm 26,7%, đến 
năm 2030 chiếm khoảng 27,1%.  

(3). Đến năm 2025, có 80% dân số trên 18 tuổi của của tỉnh tham gia thương mại điện 
tử; 100% doanh nghiệp ứng các công cụ hỗ trợ kết nối giao tiếp thương mại điện 
tử trong hoạt động của danh nghiệp. 100% các siêu thị, trung tâm thương mại và 
cơ sở phân phối hiện đại, 80% các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu như 
điện nước, viễn thông… áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Phát triển mạnh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong 
cơ cấu kinh tế của tỉnh: tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ quan trọng như cảng 
biển, logistics, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử… nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Phát triển du lịch của tỉnh có trình độ phát triển cao, đưa 
du lịch thực sự trở thành động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ và các ngành, lĩnh vực 
khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại dựa trên nền tảng tăng 
trưởng xanh bền vững. Phát triển dịch vụ thương mại gắn với các ngành nông nghiệp, 
công nghiệp, du lịch trong mối liên kết liên huyện, liên tỉnh, vùng và cả nước. 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

362 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

2.2.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành dịch vụ quan trọng 
a). Dịch vụ du lịch 

(1). Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch  

Căn cứ vào tiềm năng và các yếu tố, điều kiện đặc thù cho phát triển du lịch trên địa bàn, 
dự kiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển các sản phẩm du lịch theo các nhóm sau: 

(i). Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo: Với lợi thế bờ biển dài và thoải, du lịch nghỉ 
dưỡng biển, đảo vẫn là sản phẩm du lịch chủ yếu của tỉnh. 

• Đối với các khu du lịch biển Vũng Tàu là các sản phẩm du lịch nghỉ 
dưỡng biển và các sản phẩm du lịch chất lượng cao ở khu vực ven biển. 

• Đối với huyện Long Điền và Đất Đỏ: Khu vực phát triển sản phẩm du 
lịch nghỉ dưỡng biển tại các bãi biển Long Hải, Phước Hải, Lộc An. 

• Đối với huyện Xuyên Mộc: Ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm du lịch 
biển đạt đẳng cấp quốc tế gắn liền với cơ sở lưu trú, dịch vụ bổ sung 
đạt chất lượng cao để thu hút khách có mức chi tiêu cao, tập trung tại: 
Hồ Linh, Hồ Cốc, Hồ Tràm. 

• Đối với sản phẩm du lịch biển tại Côn Đảo: Ưu tiên phát triển du lịch trải 
nghiệm đặc trưng du lịch Côn Đảo gắn liền với khám phá thiên nhiên, 
du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái biển tại các đảo. 

• Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch liên quan đến suối khoáng nóng 
tại Bình Châu. Hình thành các trung tâm cung cấp dịch vụ về thẩm mỹ, 
trung tâm thể thao, thể hình để cung cấp cho khách du lịch tại các khu 
vực TP. Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.  

(ii). Du lịch gắn liền với các dịch vụ thể thao vui chơi giải trí 

• Phát triển các công trình vui chơi giải trí cao cấp mang tầm quốc tế như: 
sân Golf, dịch vụ casino, vui chơi có thưởng, thể thao tại các khu du lịch 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Phát triển khu vui chơi trí gắn liền với tài 
nguyên biển: lướt ván, thuyền buồm, câu lạc bộ diều, giải golf, câu lạc 
bộ cờ quốc tế, câu lạc bộ thợ lặn, thám hiểm phục vụ khách du lịch tại 
TP. Vũng Tàu, huyện Côn Đảo. 

• Quy hoạch các địa điểm hình thành các khu vực phát triển các dịch vụ 
giải trí ban đêm như: quán bar, cửa hàng mua sắm, ẩm thực, biểu diễn 
văn nghệ đường phố,…. Trước mắt, có thể thí điểm tại TP. Vũng Tàu, 
huyện Xuyên Mộc sau đó nhân rộng ra các địa bàn có tiềm năng.  

• Phát triển các loại hình vui chơi giải trí cảm gác mạnh như: lặn biển 
ngắm san hô, leo núi; thám hiểm hệ sinh thái biển đảo tại huyện Côn 
Đảo; Xây dựng công viên giải trí cho khách du lịch tại TP. Vũng Tàu, TP. 
Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc và một số công viên giải trí ven biển. 

• Xây dựng trung tâm mua sắm ngoài trời nhằm cũng cấp các sản vật địa 
phương tới du khách. Để thu hút thêm nhiều du khách và doanh nghiệp, 
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Tỉnh có thể xây dựng một trung tâm mua sắm ngoài trời chuyên bán các 
loại sản vật của địa phương. Trung tâm này có thể hợp tác các khu resort 
cung cấp các chuyến xe buýt hai chiều miễn phí để kết nối tới hầu hết 
các khách sạn lớn. Tại trung tâm này sẽ có những cửa hàng chuyên bán 
đồ thủ công địa phương, bên cạnh đó là những cửa hàngbày bán các 
thương hiệu nổi tiếng về giầy dép, túi xách và quần áo, bao gồm đồ thể 
thao và đồ bơi. Khách mua sắm sẽ được hưởng các tiện ích ẩm thực 
với giá cả hợp lý hay món cà phê với hương vị đặc trưng của Việt Nam. 

(iii). Du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng (Homestay): Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
hiện có các khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn như khu Bình Châu - Phước 
Bửu, khu bảo tồn Vườn Quốc gia Côn Đảo, huyện Châu Đức – Thị xã Phú 
Mỹ nhưng hiện tại chỉ có một số ít khu vực phù hợp để phát triển các hoạt 
động giải trí. Định hướng sản phẩm gắn liền với việc nghiên cứu hệ sinh 
thái, khám phá đa dạng sinh học trên cạn, dưới nước và vùng đất ngập 
nước, rừng ngập mặn, vùng ven sông, kết hợp tham quan Vườn quốc gia, 
Khu bảo tồn, thám hiểm ngắm san hô. Đối tượng khách du lịch là các nhà 
khoa học, các nhà nghiên cứu, sinh viên từ các trường đại học, cán bộ công 
nhân viên của các Viện nghiên cứu và các trung tâm bảo tồn từ trong và 
ngoài nước đến tham quan kết hợp với du lịch.  

(iv). Du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) 

• Xây dựng chiến lược phát triển du lịch hội nghị, hội thảo (MICE); tăng 
cường liên kết giữa việc tổ chức các sự kiện với du lịch; xây dựng sản 
phẩm du lịch có chất lượng cao; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và 
phối hợp giữa doanh nghiệp du lịch với các đơn vị tổ chức các sự kiện; 
tăng cường công tác xúc tiến du lịch hội nghị, hội thảo (MICE). Địa bàn 
phát triển tập trung vào TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc nơi tập trung 
các cơ sở lưu trú có chất lượng cao. 

• Các Trung tâm hội nghị và triển lãm sẽ giúp tỉnh thu hút thêm đối tượng 
khách kết hợp công tác và nghỉ dưỡng - đây là điểm then chốt giúp gia 
tăng công suất hoạt động của các cơ sở lưu trú vào các ngày trong tuần. 
Với vị trí gần bờ biển và dễ dàng tiếp cận tuyến cao tốc mới đang xây 
dựng, trung tâm này sẽ cung cấp các tiện nghi phục vụ các sự kiện hội 
nghị tầm cỡ quốc tế. 

(v). Sản phẩm du lịch tham quan di tích lịch sử, công trình kiến trúc văn hoá, 
sản phẩm du lịch gắn liền với tín ngưỡng tâm linh 

• Phát triển trên cơ sở các di tích lịch sử cách mạng qua các thời kỳ kháng 
chiến và các công trình văn hóa, kiến trúc về đình, chùa như: di tích cấp 
quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa Trang hàng 
Dương, di tích Khu công viên tượng đài và Nhà tưởng niệm nữ anh hùng 
liệt sỹ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ, di tích Núi Dinh, Núi Minh Đạm, Nhà 
Tròn, địa đạo Long Phước, di tích lịch sử Bia tưởng niệm tàu không số 
đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Cát - Lộc An, xã Phước Thuận, 
Xuyên Mộc. 
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• Phát triển sản phẩm du lịch gắn liền với các điểm chùa, đình, tượng; xây 
dựng sản phẩm du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. 

(vi). Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp: Những năm gần đây, 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân ngày càng tăng. Một 
chuyến nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hoặc làm đẹp sẽ mang lại 
trải nghiệm mới và thu hút sự quan tâm của du khách. Hình thành trung tâm 
nghỉ dưỡng gần Suối nước nóng Bình Châu hoặc gần các khu nghỉ dưỡng 
cao cấp tại Xuyên Mộc sẽ mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn gồm 
các hoạt động thiền, yoga và dinh dưỡng để đưa du khách thoát khỏi sự 
bận rộn thường nhật và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Khu nghỉ 
dưỡng này cũng sẽ cung cấp các dịch vụ mát xa, trị liệu bằng thảo dược và 
tắm hơi chất lượng cao nhất cả nước, thiết lập chuẩn mực mới cho các 
trung tâm spa khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu và giúp quảng bá dịch vụ này tới 
các thị trường mục tiêu. Khu nghỉ dưỡng chào đón du khách đến tỉnh trong 
ngày và cả những du khách nghỉ lại một tuần hoặc thậm chí vài tháng để 
tận hưởng thời gian thư giãn. Về lâu dài, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nghiên 
cứu phát triển các trung tâm dưỡng lão, phục vụ chăm sóc cho đối tượng 
khách hang là người cao tuổi có thu nhập cao muốn hưởng thụ môi trường 
sống với khí hậu ôn hòa, mát mẻ tại địa phương. 

(2). Định hướng phát triển thị trường khách du lịch 

(i). Thị trường khách du lịch quốc tế: Duy trì khai thác thị trường truyền thống 
như các nước Đông Âu, trong đó chú trọng thị trường Nga và các nước 
SNG, Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Úc. Mở rộng thị trường mới nổi có số lượng 
khách tăng như: Ấn Độ, khu vực Trung Đông... Tập trung khai thác mạnh 
thị trường chính như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Chú 
trọng khai thác các thị trường truyền thống và thị trường có tiềm năng về 
khách du lịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia. 

(ii). Thị trường khách du lịch nội địa: 

• Tập trung ưu tiên khai thác khách du lịch là dân cư, cán bộ, công nhân 
viên từ các trung tâm du lịch, đô thị, trong vùng như thành phố Hồ Chí 
Minh, thành phố Biên Hòa, Thủ Dầu Một, chú trọng khai thác thị trường 
công nhân viên tại các khu công nghiệp, nhà máy, công ty.  

• Tập trung khai thác nguồn khách du lịch tại các khu vực liền kề như 
Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ. 

• Tích cực khai thác nguồn khách các vùng, các tỉnh phía Bắc; trong đó 
chú trọng thị trường khách du lịch với mục đích nghỉ dưỡng, hội nghị, 
hội thảo, nghỉ cuối tuần và du lịch mua sắm. 

(3). Định hướng tổ chức không gian các vùng du lịch 

(i). Vùng đô thị du lịch TP. Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng): Định 
hướng phát triển trở thành đô thị du lịch biển của vùng Đông Nam Bộ, tập 
trung phát triển các sản phẩm du lịch thương mại, công vụ, hội nghị - hội 
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thảo (MICE); nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí gắn liền với tài nguyên biển; 
ẩm thực, du lịch văn hóa gắn liền với di tích lịch sử, công trình kiến trúc văn 
hóa, danh lam thắng cảnh và tâm linh. 

(ii). Vùng du lịch Long Hải - Phước Hải và phụ cận) Phát triển trở thành các khu 
du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải khu nghỉ dưỡng ven biển. 

(iii). Vùng du lịch Hồ Tràm - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc): Định hướng phát 
triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng và thiên nhiên, giải trí chất lượng cao và 
có vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và quốc tế. Phù 
hợp định vị dành cho nhóm khách cao cấp. Sản phẩm thế mạnh: khám phá 
thiên nhiên, giải trí về đêm, chăm sóc sức khoẻ. 

(iv). Vùng du lịch biển đảo tại huyện Côn Đảo: Phát triển trở thành khu du lịch 
lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc 
sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng 
bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, mang 
đậm đặc trưng văn hóa truyền thống gắn liền với phát huy các giá trị của 
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. 

Hình 79. Định hướng không gian du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(4). Định hướng phát triển các cụm du lịch 

Giai đoạn 2021- 2030, du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung phát triển 5 cụm 
du lịch chủ yếu như sau: 

(i). Cụm du lịch TP. Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng), gồm: TP. 
Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng) nằm ở phía Tây Nam của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu.  

• Phát triển các sản phẩm du lịch thương mại, công vụ, hội nghị - hội thảo 
(MICE); nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí gắn liền với tài nguyên biên; 
du lịch văn hóa gắn liền với di tích lịch sử, công trình kiến trúc văn hóa, 
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danh lam thắng cảnh vả tâm linh. 

• Định hướng các khu vực phát triển trong cụm du lịch TP. Vũng Tàu và 
phụ cận như sau: Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp; Khu du lịch bãi biển 
Thùy Vân; Khu du lịch Paradise; Khu du lịch Biển Đông; Khu du lịch sinh 
thái núi Nứa - Long Sơn; Khu du lịch sinh thái Cù Lao Tàu; Khu du lịch 
Núi Lớn - Núi Nhỏ; Khu du lịch Bãi Dứa; Khu vực Sao Mai- Bến Đình. 

• Định hướng điểm tham quan: (i) Điểm tham quan tài nguyên văn hóa: 
Trận địa pháo cổ; Nhà Má Tám Nhung, Tượng Chúa Jesu, Bạch Dinh 
(Dinh Ông Thượng), Tháp đèn Hải Đăng, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn 
Tịnh Xá, Khu Đình Thần Thắng Tam, Điện Bà, Linh Sơn Cổ Tự, Hòn Bà, 
Bảo tàng tỉnh, bảo tàng vũ khí cổ, Nhà lớn Long Sơn; (ii) Điểm tham 
quan tài nguyên biển: Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Nghinh Phong, 
Bãi Dâu, Đảo Long Sơn. 

(ii). Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải và phụ cận, gồm: địa bàn 02 huyện Long 
Điền, Đất Đỏ, dọc theo QL55 và TL44A, gắn liền với tài nguyên biển và tài 
nguyên sinh thái, di tích lịch sử núi Minh Đạm, Thiền viện Trúc Lâm Chân 
Nguyên, Dinh Cô, Tổ đình thiên thai, cộng đồng làng chài ven biển….  

• Định hướng trong thời kỳ 2021-2030, phát triển khu du lịch Long Hải - 
Phước Hải trở thành khu du lịch quốc gia. Tập trung phát triển các sản 
phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch thể thao biển và núi, thể 
thao tổng họp; du lịch làng nghề và du lịch sinh thái. 

• Định hướng các khu vực phát triển: Khu vực Núi Minh Đạm; Điểm du 
lịch Chùa Khỉ (Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên); Khu vực rừng hoa 
anh đào; Khu du lịch Kỳ Vân. 

• Định hướng các điểm tham quan du lịch: Bãi biển Phước Tỉnh - Phước 
Hưng; Bãi biển Long Hải; Bãi tắm Thùy Dương; Bãi biển Phước Hải; Di 
tích lịch sử cách mạng tại núi Minh Đạm; Dinh Cô, chùa Long Bàn và 
các điểm tài nguyên trên địa bàn; Linh Quan Tịnh Xá (Hòn Một), Lễ hội 
Nghinh Ông Nam Hải (thị trấn Phước Hải). 

(iii). Cụm du lịch TP. Bà Rịa - Núi Dinh và phụ cận (Phú Mỹ, Châu Đức): là cụm 
du lịch gắn liền với sản phẩm du lịch của TP. Bà Rịa với cảnh quan sinh 
thái, di tích và tâm linh núi Dinh; kết nối sản phẩm du lịch nằm trên tuyến 
đường QL51. 

• Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và tâm linh 
gắn với núi Dinh; du lịch vui chơi giải trí; du lịch cộng đồng; du lịch kết 
hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

• Định hướng các khu vực phát triển: 

• TP. Bà Rịa: Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở lưu trú đạt chất lượng 
cao phục vụ hội nghị, hội thảo; các dịch vụ nhà hàng… 

• Khu vực núi Dinh: Phát triển các loại hình du lịch dịch vụ vui chơi giải 
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trí, du lịch văn hóa gắn liền với di tích lịch sử cách mạng và tâm linh 
trên núi Dinh, du lịch cộng đồng. 

• Khu vực Châu Đức: Phát triển loại hình du lịch tham quan, trải 
nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham quan 
vườn cây ăn trái... 

• Khu vực Phú Mỹ: Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch phục vụ 
khách du lịch tàu biển. 

• Định hướng các điểm tham quan du lịch: 

• Các điểm trên địa bàn TP. Bà Rịa: Di tích lịch sử Địa đạo Long 
Phước, các làng nghề truyền thống ở xã Hòa Long. 

• Khu vực núi Dinh   

• Các điểm du lịch tại TX.Phú Mỹ: hệ thống các chùa, các cơ sở tôn 
giáo ấn tượng. 

• Các điểm du lịch tại huyện Châu Đức: Căn cứ cách mạng Bàu Sen, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, trang trại. 

• Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: 

• Phát triển các khu dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch nội 
địa, chú trọng dịch vụ cho trẻ em. 

• Phát triển các điểm tham quan với các dịch vụ cung cấp cho khách 
du lịch hành hương khi lên tham quan và viễn cảnh các di tích, khu 
tâm linh trên các núi. 

• Xây dựng các mô hình trang trại gắn liền với sản phẩm du lịch và 
điểm tham quan cho khách. 

(iv). Cụm du lịch Hồ Tràm - Bình Châu: là cụm du lịch nằm trên địa bàn huyện 
Xuyên Mộc gắn liền với sản phẩm du lịch cao cấp tại Khu du lịch Hồ Tràm, 
du lịch sinh thái - chữa bệnh Bình Châu; du lịch biển Bến Cát - Lộc An gắn 
liền với di tích Bia tưởng niệm tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển 
và Hồ Cốc. 

• Phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với biển và sinh 
thái rừng, du lịch hội nghị - hội thảo (MICE), du lịch gắn với dịch vụ vui 
chơi giải trí cao cấp, du lịch chữa bệnh và dịch vụ sức khỏe. 

• Định hướng các khu vực phát triển du lịch: Khu vực ven biển Hồ Linh, 
Sông Lô, Hồ Tràm, Hồ Cốc; Khu vực suối nước nóng, Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 

• Định hướng các điểm tham quan du lịch: Điểm tham quan của khách du 
lịch tập trung tại các khu du lịch biển; khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu 
- Phước Bửu. 

(v). Cụm du lịch huyện Côn Đảo 
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• Phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo hướng khu du lịch sinh 
thái biển đảo, du lịch văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tầm 
cỡ khu vực và quốc tế. 

• Không gian phát triển bao gồm trung tâm thị trấn Côn Sơn; khu phố Pháp 
tại thị trấn Côn Sơn; khu vực lịch sử - văn hóa - tâm linh; cảng Bến Đầm; 
Vườn quốc gia, vùng núi Côn Đảo và hệ thống các đảo nhỏ. 

Hình 80. Định hướng các cụm du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(5). Giải pháp chủ yếu 

(i). Giải pháp huy động vốn đầu tư 

• Huy động vốn từ nguồn ngân sách, nguồn vốn huy động của doanh 
nghiệp, dân cư: 

• Nguồn vốn từ ngân sách chủ yếu tập trung cho việc bảo tồn, tôn tạo các 
di tích lịch sử - văn hóa phục vụ du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
phục vụ phát triển du lịch như: các tuyến đường giao thông kết nối đến 
các khu du lịch, đầu tư xây dựng các cảng, bến thủy nội địa phục vụ du 
lịch, đầu tư phát triển hạ tầng cấp điện, cấp nước và các hạ tầng cần 
thiết khác. Nguồn vốn đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong việc kích 
cầu, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư của các thành phần 
khác đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm. 

• Ưu tiên kêu gọi những nhà đầu tư có năng lực, có thương hiệu quốc tế 
nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, thu hút 
được dòng khách cao cấp. Tiếp tục thúc đẩy các giải pháp để tạo dựng 
một môi trường đầu tư lành mạnh, tích cực; tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc, cùng đồng hành với các nhà đầu tư trong quá trình thực 
hiện dự án. Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư mục tiêu tiềm năng, 
thông qua làm việc trực tiếp hoặc qua các đầu mối trung gian kết nối 
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như các ngân hàng hoặc các đơn vị cố vấn khác, hoặc tham dự các hội 
nghị về cơ sở hạ tầng và du lịch trên thế giới. Ngoài ra, cơ quan xúc tiền 
đầu tư của tỉnh cần tăng cường tham dự các hội nghị thuộc khu vực 
Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương hoặc các hội nghị toàn cầu 
để có thể tiếp cận các nhà đầu tư quan tâm tới các dự án tại các thị 
trường mới nổi. 

(ii). Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

• Phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề du lịch trong 
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng tăng cường 
liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo; phát 
triển mô hình khách sạn trường học để đào tạo nghề theo tiêu chuẩn 
quốc tế. 

• Xây dựng lộ trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp có liên quan 
đến thu hút khách du lịch như: lữ hành, lễ tân các doanh nghiệp kinh 
doanh lưu trú. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đủ về số 
lượng lao động theo yêu cầu dự báo quy hoạch qua từng giai đoạn kể 
cả lao động gián tiếp ngoài xã hội. 

• Nâng cao chất lượng lao động của các bộ phận kỹ thuật của nhà hàng, 
lưu trú… có đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, 
kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp; tinh thần thái độ phục vụ chu 
đáo tận tuỵ; có năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của từng 
nghiệp vụ cụ thể. 

• Chú trọng đào tạo nghề chuyên sâu, kỹ năng nghề du lịch và dịch vụ, 
trong đó có trình độ ngoại ngữ. 

(iii). Đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch 

• Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông 
kết nối phục vụ du lịch. Hoàn thiện tuyến đường ven biển Vũng Tàu - 
Long Hải - Phước Hải - Bình Châu (ĐT994), xây dựng tuyến đường xe 
điện dọc ven biển, theo tuyến ĐT994 để phục vụ khách du lịch tham 
quan và kết nối các đô thị du lịch ven biển. 

• Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp nước, đảm bảo cung 
cấp đủ cho nhu cầu phát triển du lịch. 

• Đầu tư hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý chất thải tại các vùng du lịch, 
trung tâm du lịch... đảm bảo, giữ gìn môi trường, phát triển bền vững. 

• Thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở lưu trú chất 
lượng cao; hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống đạt tiêu chuẩn.  

• Thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống các công viên kết hợp 
với khu vui chơi giải trí thể thao; xây dựng các trung tâm hội chợ, triển 
lãm, trung tâm thương mại trong nhà, ngoài trời phục vụ cho hoạt động 
du lịch. 
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• Nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, ngân hàng theo hướng hiện đại, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. Bổ sung diện tích 
đất xây dựng công trình bưu chính, viễn thông, hệ thống wifi công cộng 
và cung cấp điện lưới để phát triển trạm BTS, điểm phục vụ bưu chính. 

(iv). Xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu du lịch 

• Kết hợp các hình thức quảng bá du lịch trực tuyến và ngoại tuyến nhằm 
nâng cao hiệu quả quảng bá. Marketing ngoại tuyến là chiến lược quảng 
cáo được công bố và triển khai mà không sử dụng internet, bao gồm 
các phương tiện báo in, truyền thanh, truyền hình, biển hiệu, và các sự 
kiện quảng cáo.  

• Tham dự hội chợ du lịch ở một số quốc gia và tại Việt Nam. Hàng năm, 
Tổng Cục Du lịch Việt Nam đều lên danh sách các sự kiện du lịch để 
các địa phương có thể đăng ký tham gia. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trên các phương tiện thông tin 
đại chúng trong nước và quốc tế. 

• Xây dựng các ấn phẩm chuyên nghiệp bằng nhiều thứ tiếng để phục vụ 
công tác quảng bá du lịch, ấn phẩm chuyên đề riêng (du lịch văn hóa - 
tâm linh, du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái...) để giới thiệu cho 
du khách, chuyên gia, các hãng lữ hành tại các buổi đón đoàn famtrip, 
tham gia Hội chợ, hội thảo xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. 

• Tăng cường nguồn kinh phí cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. 
Đồng thời kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, phối hợp với các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch trong công tác xúc tiến, quảng bá. 

(v). Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển 

• Tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, trao đổi 
những bài học kinh nghiệm trong quản lý, xúc tiến kêu gọi đầu tư trong 
lĩnh vực du lịch để các địa phương khác học hỏi, vận dụng; tạo điều kiện 
để các hãng lữ hành nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch độc 
đáo, đặc sắc nhằm nâng cao hơn sức cạnh tranh cho ngành du lịch 

• Xây dựng giới thiệu đến du khách những sản phẩm đặc trưng cho toàn 
vùng, xây dựng thương hiệu, slogan cho toàn vùng. 

• Xây dựng các tour tuyến liên kết giữa các địa phương để tạo ra một 
chuỗi sản phẩm phong phú, đa dạng, hấp dẫn du khách đến tham quan, 
trải nghiệm, tránh phát triển tour tuyến cục bộ, thiếu sự liên kết.  

• Nghiên cứu triển khai các ứng dụng phải gắn kết, tích hợp, chia sẻ thông 
tin qua lại giữa các địa phương để cùng nhau phát triển, quản lý tốt mọi 
hoạt động của lĩnh vực du lịch. 

(vi). Giải pháp về hợp tác quốc tế: Tập trung liên kết đầu tư, xây dựng sản phẩm 
du lịch; liên kết đón khách du lịch thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ 
đơn lẻ hoặc du lịch trọn gói cho các đoàn khách du lịch nước ngoài. Mở 
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rộng hợp tác với các vùng lãnh thổ, các quốc gia khác nhau, bằng dưới các 
hình thức khác nhau để xây dựng cơ sở điều kiện tốt nhất cho du lịch phát 
triển du lịch. Hợp tác đưa đón khách du lịch bằng các hợp đồng kinh doanh 
du lịch. Hợp tác về đầu tư vào sản phẩm du lịch chất lượng cao và chuyển 
giao công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao chất lượng 
sản phẩm du lịch. 

b). Dịch vụ cảng biển, vận tải, logistics 

(1). Định hướng phát triển 

(i). Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải biển, đáp ứng  
nhu cầu vận tải biển nội địa, nâng dần thị phần vận tải hàng xuất nhập khẩu, 
kết hợp chở thuê hàng hóa nước ngoài trên tuyến biển xa một cách hợp lý. 

(ii). Thị trường logistics: Hình thành và phát triển thị trường dịch vụ logistics trọn 
gói 3PL (dịch vụ cho thuê/quản lý kho và hoàn thiện đơn hàng) với giá cả 
cạnh tranh; phát huy lợi thế hệ thống cảng biển đặc biệt của quốc gia, phát 
triển các dịch vụ cảng, xây dựng mối liên kết phát triển logistics bên trong 
và bên ngoài khu vực cảng; tăng cường kết nối cửa khẩu, hàng không và 
đường sắt, kết nối các tuyến quốc lộ với mạng lưới đường bộ để phát triển 
đa dạng các loại dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu sản xuất và xuất khẩu 
từ các KCN, CCN; tích hợp sâu các dịch vụ logistics với các ngành sản 
xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa. 

(iii). Phát triển hạ tầng cảng, hạ tầng logistics và các trung tâm logistics: 

• Hình thành mạng lưới trung tâm logistics phục vụ phân phối hàng hóa 
để trung chuyển, cung cấp hàng hóa cho các chuỗi phân phối trong nội 
thành (siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...); phát triển các trung tâm logistics 
phục vụ trung chuyển hàng hóa giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các 
tỉnh/thành khác ở khu vực phía Nam, trung chuyển hàng hóa xuất - nhập 
khẩu thông qua các cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với quy hoạch 
phát triển hệ thống cảng sông, cảng biển của Tỉnh; Phát triển trung tâm 
Logistics Cái Mép Hạ thành trung tâm logistics kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu 
với các tỉnh thành khác trong nước cũng như các quốc gia trong khu vực 
Đông Nam Á. 

• Đầu tư phát triển và hoàn thiện hạ tầng logistics nhằm nâng cao hiệu 
quả kết nối giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nước trong khu vực 
thông qua xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng logistics, bao gồm kết 
cấu hạ tầng giao thông vận tải (đường bộ, đường biển, đường hàng 
không, đường sắt) và hạ tầng kho bãi, đi kèm với với hạ tầng thương 
mại đồng bộ và hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với các quy hoạch 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu. Đầu tư phát triển 
Trung tâm Logistics và Trung tâm phân phối ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI) và kết nối công nghệ cao. 

• Đẩy mạnh công tác đầu tư công xây dựng hệ thống đường bộ/đường 
sắt, đường thủy nội địa và cả đường hàng không phát chuyển nhanh kết 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

372 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

nối tới cảng nước sâu, Trung tâm logistics Cái Mép hạ. Kết nối đường 
sắt vận chuyển hàng hóa Biên Hòa - Vũng Tàu và kết nối với đường sắt 
quốc gia tới khu vực Bình Dương (Sóng Thần) và các tỉnh Miền Trung, 
để tối ưu hiệu quả của Cảng biển nước sâu tại Cái Mép và Trung tâm 
Logistics Cái Mép Hạ. 

• Xây dựng cụm cảng Cái mép thành nơi trung chuyển hàng hóa (T/S 
HUB) của khu vực ASEAN. Phát triển thêm cơ sở hạ tầng để đáp ứng 
nhu cầu tàu mẹ và tàu con. Thu hút các tuyến dịch vụ nội Á kết nối cho 
các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, 
Philipines, Campuchia… kết nối tàu mẹ đi các châu lục. 

• Bổ sung quy hoạch cảng cạn Phú Mỹ với diện tích 37,84 ha thuộc KCN 
chuyên sâu Phú Mỹ 3 và chủ trương đầu tư dự án ICD có diện tích 38,62 
tại KCN Cái Mép.   

• Đầu tư Kho bãi logistics Phú Mỹ tại xã Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ quy mô 
diện tích 20 ha. 

• Khu dịch vụ hậu cần cảng (khu 21,2 ha Phú Mỹ) để thực hiện các dịch 
vụ kho bãi, vận chuyển, bốc dỡ, đóng gói, giao nhận hàng hóa và các 
dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụ logistics. 

• Hình thành Trung tâm dịch vụ hỗn hợp, logistics và khu công nghệ cao 
tiềm năng tại Trường bắn Lam Sơn, Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, quy mô diện 
tích 1.317 ha. 

• Hình thành Trung tâm Logistics và khu công nghiệp tiềm năng, Tân Hòa 
- Tân Hải, TX. Phú Mỹ (phía Nam đường ĐT991B đến sông Rạng). 

• Nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do sau cảng hoặc khu cảng 
mở đối với Cái Mép - Thị Vải. Thu hút các tập đoàn chuyển các chuỗi 
cung ứng toàn cầu về để tận dụng lợi thế cảng nước sâu Cái Mép. Xây 
dựng trung tâm phân phối hàng hóa kết nối sân bay quốc tế Long Thành 
và cảng biển Cái Mép - Thị Vải nhằm kết hợp vận tải đa phương thức. 

• Sớm hình thành Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung với trang 
thiết bị đầy đủ để kịp thời thông quan hàng hóa. 

(iv). Phát triển các dịch vụ logistics:  

• Tập trung phát triển các trung tâm logistics của tỉnh trên hành lang kinh 
tế ven biển phía Tây (khu vực ven biển dọc sông Thị Vải - Cái Mép, khu 
vực dọc sông Dinh, khu vực Long Sơn, trục đường QL51, trục đường 
cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu). 

• Phát triển logistics điện tử thay thế các hình thức mua bán trực tiếp tại 
các trung tâm lớn, xu hướng Logistics xanh thân thiện môi trường và 
giao hàng tới tận tay người dùng. Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện 
đại trong quản trị logistics; phát triển thương mại điện tử trong hoạt động 
logistics; phát triển sàn giao dịch logistics nhằm tối ưu hóa vận tải hai 
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chiều hàng hóa, container. 

• Phát triển logistics gắn với phát triển kinh tế biển thông qua tích hợp sâu 
hoạt động cảng biển - vận tải biển - dịch vụ hàng hải trong cung cấp dịch 
vụ logistics; đồng thời phát triển hạ tầng cảng, phát triển hệ thống giao 
thông vận tải đến/đi từ cảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các hoạt động tại cảng; nâng cao lưu lượng hàng hóa được vận 
chuyển đến và đi từ các cảng biển của Tỉnh. 

• Phát triển dịch vụ logistics ngược: Logistics ngược là một loại hình quản 
lý chuỗi cung ứng chuyển hàng hóa từ khách hàng trở lại người bán 
hoặc nhà sản xuất. Khi khách hàng nhận được sản phẩm, các quy trình 
như trả lại hoặc tái chế yêu cầu Logistics ngược. Cùng với sự phát triển 
của thương mại điện tử, nhu cầu logistics ngược cũng ngày càng tăng. 
Nắm bắt nhu cầu này, tỉnh cần phát triển các dịch vụ logistics ngược 
cùng với các dịch vụ sau bán hàng như: dịch vụ trả lại, tân trang, sửa 
chữa, bán lại và tái chế… 

(v). Phát triển vận tải đa phương thức, tăng cường khả năng kết nối giữa các 
phương thức vận tải. Muốn tổ chức vận tải đa phương thức là khâu quan 
trọng nhất của dịch vụ logistics, yếu tố quan trọng đầu tiên là khả năng kết 
nối giữa các phương thức vận tải, các điểm trung chuyển phải có năng lực 
đáp ứng nhu cầu chuyển tải hàng hóa giữa các phương thức vận tải. Tiếp 
tục tăng cường khả năng chuyển tải hàng hóa tại các vị trí kết nối giữa các 
phương thức vận tải, đáp ứng tổng khối lượng hàng hóa chuyển tải của vận 
tải liên tỉnh. 

(vi). Phát triển doanh nghiệp logistics: Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp 
logistics trên địa bàn Tỉnh, phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
logistics theo hướng tăng về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực và có 
năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ các 
doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên 
nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, từng 
bước nâng cao số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói 
(3PL, 4PL, 5PL). Khuyến khích liên doanh với các doanh nghiệp logistics 
của nước ngoài, nhằm tiếp thu kinh nghiêm và kiến thức kinh doanh vận tải 
đa phương thức và logistics của các nước phát triển thúc đẩy phát triển 
hoạt động logistics trong tỉnh. 

(2). Giải pháp chủ yếu 

(i). Phát triển giao thông kết nối đến cảng Phú Mỹ: Tăng cường nạo vét luồng 
lạch kết nối đến cảng Cái Mép - Thị Vải: Trước mắt, cần ưu tiên nạo vét 
đoạn luồng từ phao P “0” vào đến khu bến container Cái Mép đạt độ sâu 
đến 15,5m. Triển khai nâng cấp các đoạn còn lại từ Cái Mép lên phía 
thượng lưu. Nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa kết nối Cái Mép với 
Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long để tiếp nhận tàu/sà lan trọng tải 
2.500 - 5.000 tấn. Kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự 
án đường cao tốc và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, nâng cấp QL51; sớm 
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xây dựng cầu Phước An để nối đường liên cảng vào Cao tốc Bến Lức - 
Long Thành, và đường vành đai 3. 

(ii). Thu hút hãng tàu, chủ hàng, các nhà cung cấp dịch vụ đại lý môi giới, bảo 
hiểm, tài chính… bằng định vị phát triển khu vực này trở thành một mắt xích 
trong mạng lưới kết nối toàn cầu của các hãng tàu, các nhà khai thác cảng 
trung chuyển, các đại lý, môi giới, bảo hiểm hay các dịch vụ tài chính ngân 
hàng. Vì vậy, khi quy hoạch TX. Phú Mỹ hay TP. Vũng Tàu cần đưa yếu tố 
nơi này sẽ trở thành nơi đặt trụ sở của hệ thống các đại lý vận tải biển, các 
nhà khai thác tàu trung chuyển, các đại lý, môi giới, bảo hiểm hay các dịch 
vụ tài chính ngân hàng... tạo nền tảng kết nối của cảng với mạng lưới cảng 
toàn cầu trong chuỗi cung ứng vận tải biển. 

(iii). Tạo các điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai hoàn thành dự 
án; khai thác, phát huy công suất, hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng, 
trên cơ sở đó phát triển các dịch vụ gắn liền với cảng như: Cung ứng tàu 
biển, hoa tiêu, lai dắt, xếp dỡ, kho bãi, vận tải trung chuyển hàng hoá, sửa 
chữa, cơ khí, cung cấp các dịch vụ xăng, dầu, nhớt, nước ngọt, thực 
phẩm… Tạo bước phát triển đột phá, phù hợp với định hướng tái cơ cấu 
kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(iv). Thu hút đầu tư các bến cảng thủy nội địa gắn với các khu dịch vụ hậu cần 
cảng, kho bãi theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng thủy nội địa và kho 
bãi. Cần tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ từng dự án, khả năng 
thực hiện của từng đơn vị chủ đầu tư, để có phương án thích hợp:  Hỗ trợ, 
giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thu hồi lại dự án 
đối với trường hợp nhà đầu tư không đủ khả năng triển khai dự án. 

c). Dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

KHCN được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên của tỉnh trong thời 
kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo. Phát triển KHCN phải được tiến hành một cách 
đồng bộ, liên tục trên tất cả các ngành, lĩnh vực, có bước đi và lộ trình phù hợp. Trong 
đó, việc xác định mục tiêu, thứ tự ưu tiên, cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn 
lực đóng vai trò quan trọng. Các trọng tâm phát triển KHCN tỉnh thời kỳ 2021-2030 gồm: 

(1). Định hướng phát triển dịch vụ KHCN: 

(i). Tổ chức, cơ cấu lại các cơ sở KHCN công lập gắn với chuyển đổi số: Thực 
hiện việc rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối các tổ chức KHCN công lập của 
các ngành, địa phương theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng 
chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành/lĩnh 
vực và giữa các địa phương. Các tổ chức KHCN công lập tập trung thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước; tư vấn, cung cấp dịch vụ KHCN đối với 
một số lĩnh vực đặc thù. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số trong các hoạt động KHCN. 

Sắp xếp lại và đầu tư hiện đại hoá các cơ sở khoa học và công nghệ (KHCN) 
công lập hiện có theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng cường năng lực 
đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ từng bước kết hợp với các 
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hoạt động khoa học ngoài công lập hình thành mạng lưới KHCN phát triển 
đồng bộ với các cụm liên kết ngành (cluster) về kinh tế biển; công nghiệp 
hóa dầu và các sản phẩm sau hóa dầu; công nghiệp sản xuất kim loại và 
sản phẩm từ kim loại; công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến, chế 
tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ logistics, giáo dục - đào 
tạo, y tế, du lịch, tài chính - tín dụng…; thực hiện chuyển đổi số, phát triển 
hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.  

(ii). Thúc đẩy hình thành các công trình dự án quan trọng góp phần phát triển 
thị trường khoa học - công nghệ như: Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp; Dự án Khu khoa học và công nghệ biển; hệ thống các Trung 
tâm đào tạo nhân lực gắn với khu logistis cảng biển Cái Mép - Thị Vải. 

(iii). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao 
(khu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, khu nông 
nghiệp công nghệ cao gắn với các vùng nông nghiệp (Châu Đức, Xuyên 
Mộc...) 

(iv). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, Đề án hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2019-2025. Đồng thời, nghiên cứu triển khai các Chương trình, đề án 
hỗ trợ tiếp theo đặc biệt về cơ chế, chính sách, thông tin, thị trường, nguồn 
nhân lực, tài chính, tín dụng, thủ tục hành chính...giai đoạn đến năm 2030 
và sau 2030 nhằm hình thành thị trường khoa học và công nghệ tương đối 
đầy đủ, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
hoạt động khoa học - công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phát triển. 

(v). Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao tiềm lực 
khoa học và công nghệ của tỉnh; Tích cực triển khai Chương trình hợp tác 
quốc tế về khoa học và công nghệ, chú trọng thu hút các dự án đầu tư công 
nghệ cao vào tỉnh. 

(vi). Thúc đẩy việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân 
lực chất lượng cao ở các lĩnh vực, nhất là đội ngũ nhân lực liên quan/phục 
vụ trực tiếp cho lĩnh vực KHCN và những ngành/lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. 
Có cơ chế thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ nghiên 
cứu triển khai (R&D), đội ngũ ứng dụng, chuyển giao KHCN… 

(2). Định hướng phân bố không gian mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ 

(i). Mạng lưới khoa học công nghệ phân bố ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó, mật độ tập trung nhiều hơn ở các đô thị lớn như: TP. Bà Rịa, TP. 
Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ, dọc tuyến hành lang kinh tế phía Tây (trục QL51) 
gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải. 

(ii). Khu vực TP. Vũng Tàu: ưu tiên phát triển các cơ sở đào tạo; Khu khoa học 
và công nghệ Cỏ May; Khu khoa học và công nghệ biển; Trung tâm Hỗ trợ 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tỉnh.… 
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(iii). Khu vực TP. Bà Rịa: ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo; cơ quan 
quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công về khoa học 
- công nghệ và các doanh nghiệp khoa học công nghệ khác. 

(iv). Khu vực TX. Phú Mỹ: ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục - đào tạo; trung 
tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; trung tâm logistics và các trung 
tâm dịch vụ hỗ trợ cảng biển, dịch vụ dầu khí… 

(v). Khu vực các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền ưu tiên phát 
triển các cơ sở, trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm 
giống cây trồng vật nuôi; trang trại chăn nuôi công nghệ cao; các trung tâm 
nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ liên quan đến nông nghiệp, 
thủy sản… 

(vi). Khu vực huyện Côn Đảo: ưu tiên phát triển các trung tâm nghiên cứu bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Trung tâm quan trắc hải dương học; 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ (ứng dụng công nghệ sinh học vào nông 
nghiệp, bảo tồn gen, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường…). 

(3). Giải pháp chủ yếu 

(i). Sắp xếp lại các cơ sở KHCN công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu 
quả: Sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức KHCN công lập theo chỉ đạo của Trung 
ương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp 
tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở tiến hành rà soát 
chức năng, nhiệm vụ, thu gọn các đầu mối trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Từng bước chuyển đổi các tổ chức 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN công 
lập thành các doanh nghiệp KH&CN. Lấy doanh nghiệp là trung tâm của 
hoạt động KH&CN, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trường, viện, tổ chức 
KH&CN với các doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các thành phần 
kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực KHCN, hình thành các doanh 
nghiệp KHCN và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng, chuyển giao 
nghiên cứu, phát triển KHCN, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.  

(ii). Tăng cường đầu tư chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị 
thông minh: Chú trọng ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện 
chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã 
hội. Đầu tư hạ tầng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, viễn 
thông… Xây dựng, vận hành đô thị thông minh. Hiện đại hoá, nâng cao 
năng lực và hiệu quả của chính quyền điện tử. 

(iii). Hình thành và phát triển thị trường KHCN một cách đầy đủ 

• Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát hiện và tháo gỡ những nút thắt 
trong các cơ chế chính sách liên quan đến KHCN. Đặc biệt là những 
chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, phí và lệ phí, chính sách 
về môi trường... 

• Hỗ trợ, khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp KHCN 
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trong và ngoài nước thuộc các ngành/lĩnh vực, đầu tư mở chi nhánh, 
thành lập doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh, nhất là những 
ngành/lĩnh vực ưu tiên như: cảng biển, logistics, du lịch, giáo dục - đào 
tạo, nông nghiệp công nghệ cao... 

• Ban hành các cơ chế, quy định, hỗ trợ tạo sự gắn kết giữa các viện 
nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các 
viện, trường, doanh nghiệp trên cả nước trong nghiên cứu, đổi mới, ứng 
dụng, chuyển giao, kết nối cung cầu KHCN. 

• Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hệ sinh 
thái, đổi mới sáng tạo của tỉnh; mở rộng thị trường trong nước và quốc 
tế. 

(iv). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các công trình, dự án về KHCN nhất là các 
công trình, dự án trọng điểm đã được xác định, ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 
quy hoạch 

• Xúc tiến thu hút đầu tư, hoàn thành hạ tầng các công trình dự án như: 

• Khu khoa học và công nghệ biển tại khu vực cầu Cỏ May, phường 
12, TP. Vũng Tàu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học biển, 
bảo tồn gen, đa dạng sinh học;  

• Khu khoa học và công nghệ biển; Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp; 

• Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công 
nghệ sinh học thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng bộ Khoa học 
và Công nghệ (Giai đoạn 2 theo Dự án 317 tại Quyết định số 317/QĐ-
TTg ngày 15/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ); 

• Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó thực 
hiện nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất 
sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, đào tạo nhân 
lực, ươm tạo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học...  

• Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm an toàn 
thực phẩm đối với các phòng kiểm nghiệm thuộc Chi cục Quản lý 
chất lượng nông lâm và thủy sản, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, trong 
đó ứng dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại, các bộ KIT sinh học 
trong chẩn đoán, phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh, dư lượng 
thuốc kháng sinh, bảo vệ thực vật và các độc tố nhằm kiểm soát về 
chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

• Dự án đầu tư trạm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo, 
trong đó ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, bảo tồn gen, đa dạng 
sinh học, bảo vệ môi trường... 

• Thu hút đầu tư phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao; trung 
tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; trung tâm logistics và các 
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trung tâm dịch vụ hỗ trợ cảng biển, dịch vụ dầu khí… 

• Đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; ổn định về thể chế, 
cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

• Quy hoạch khu đô thị mới tại Gò Găng hoặc vùng giáp ranh TP. Vũng 
Tàu, TP. Bà Rịa và huyện Long Điền (2 bên sông Cỏ May), với định 
hướng hình thành khu đô thị sinh thái, khoa học và công nghệ, tạo quỹ 
đất và môi trường để thu hút các doanh nghiệp Nghiên cứu và phát triển 
(R&D), doanh nghiệp khởi nghiệp, đặt trụ sở các cơ sở nghiên cứu khoa 
học, các trường đại học, là nơi đáng sống để thu hút các nhà khoa học, 
chuyên gia trình độ cao đến sinh sống và làm việc. 

(v). Đào tạo, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao   

• Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực KHCN. Đồng thời, thu hút doanh 
nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ 
sở đào tạo tham gia đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu, ứng 
dụng KHCN trong các ngành/lĩnh vực. 

• Có chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, tạo không gian, môi trường 
sống, học tập, làm việc… hấp dẫn, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân 
tài làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. 

2.2.3. Định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành dịch vụ khác 
a). Dịch vụ thương mại 

(1). Định hướng phát triển không gian thương mại 

Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại đa dạng phù 
hợp với quá trình phát triển sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, có đủ năng lực gia 
tăng giá trị thương mại cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; có khả năng hỗ trợ ngành du lịch phát 
triển bằng các dịch vụ phân phối hàng hóa chuyên nghiệp; có khả năng khai thác các lợi 
ích thương mại từ các dòng lưu chuyển hàng hóa giữa vùng Đông Nam Bộ, vùng Kinh tế 
trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các nước tiểu vùng sông Mê 
Kông với thị trường ngoài nước nhờ vị trí thị trường trung chuyển của tỉnh... 

Tổ chức không gian thương mại tập trung gắn với quy hoạch phát triển các phân vùng 
kinh tế trên địa bàn tỉnh: 

(i). Phân vùng đô thị trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu (phạm vi gồm 2 đô thị Vũng 
Tàu và Bà Rịa): Tập trung phát triển thương mại phục vụ cho nhu cầu tiêu 
dùng của dân cư đô thị, phục vụ nhu cầu cho sản xuất và tiêu thụ các sản 
phẩm của các ngành nông, thủy sản, công nghiệp của tỉnh, của vùng; đáp 
ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hàng hóa cho khách du lịch, cung ứng 
hàng hóa cho mạng lưới bán lẻ của tỉnh, của vùng. Đồng thời, phục vụ các 
hoạt động giao dịch và xúc tiến thương mại cho thương nhân trong tỉnh và 
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vùng. 

Tập trung phát triển các cơ sở thương mại bán buôn quy mô lớn, hiện đại 
tương xứng vai trò của các trung tâm bán buôn ở các đô thị loại I và II, phát 
triển các cơ sở bán lẻ hiện đại quy mô lớn, vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng hàng hóa đa dạng của cư dân đô thị và khách du lịch, phát triển 
trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ và triển lãm cấp vùng, tỉnh. Bên 
cạnh đó, cấu trúc lại các cơ cấu thương mại truyền thống như chợ, các cửa 
hàng, tiệm tạp hóa, đường phố thương mại,… để phù hợp với quá trình 
phát triển đô thị văn minh, hiện đại. 

(ii). Phân vùng công nghiệp - đô thị Phú Mỹ (phạm vi gồm tổ hợp công nghiệp 
Phú Mỹ (tính từ Mỹ Xuân đến Long Sơn); khu vực phát triển đô thị công 
nghiệp Phú Mỹ (gồm cả phần điều chỉnh phạm vi đô thị về hướng Đông)): 
Đô thị mới Phú Mỹ với tính chất là đô thị cảng, tập trung phát triển thương 
mại phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của dân cư đô thị và khách du lịch, phục 
vụ nhu cầu của sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của ngành công nghiệp, đặc 
biệt phát triển các hoạt động xuất, nhập khẩu, các dịch vụ tạm nhập tái xuất, 
quá cảnh hàng hóa quốc tế, dịch vụ logistics... 

Phát triển mạng lưới bán lẻ với các loại hình bán lẻ hiện đại là chủ yếu, kết 
hợp với mạng lưới chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm để phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng hàng hóa của cư dân đô thị và khách du lịch. Xây dựng Trung tâm 
logistics, khu thương mại trong khu vực 1.000 ha tại Cái Mép hạ gắn liền 
với cảng Cái Mép để khai thác các lợi ích thương mại từ lợi thế cảng biển 
và vị trí của thị trường trung chuyển hàng hóa, với các cơ sở thương mại 
và dịch vụ được hình thành như các trung tâm bán buôn, xuất nhập khẩu, 
trung tâm tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hóa quốc tế; trung 
tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics... Tạo lập các điều kiện 
cần thiết cho việc hình thành Khu thương mại tự do (Free Trader Zone) Cái 
Mép, TX. Phú Mỹ. 

(iii). Phân vùng du lịch duyên hải (phạm vi từ QL55 đến bờ biển, về phía Đông 
gồm cả Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu): Tập trung phát 
triển các loại hình bán lẻ hiện đại, kết hợp với truyền thống để phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng và mua sắm của khách du lịch, cũng như cư dân, đặc biệt 
cần tổ chức để đưa các đặc sản của tỉnh, của vùng, cũng như các vùng và 
địa phương khác trong cả nước vào mạng lưới bán lẻ nhằm khuyếch trương 
và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Đồng thời tổ chức các loại hình bán buôn 
thủy sản phù hợp để gia tăng giá trị cho các mặt hàng thủy sản của tỉnh. 

(iv). Phân vùng hỗn hợp công nghiệp - dịch vụ (phạm vi từ QL55 trở về phía 
Bắc, dọc theo tuyến Đông Tây mới từ Cái Mép đi Tóc Tiên - Suối Rao - Hòa 
Hội): Phát triển các cơ sở thương mại bán buôn, bán lẻ phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng của cư dân đô thị và nông thôn, cũng như nhu cầu của sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng và mua sắm của khách du lịch.  

(v). Phân vùng hỗn hợp chuyên canh cây công nghiệp - dân cư (phạm vi phía 
Bắc, giáp ranh tỉnh Đồng Nai, dọc theo tuyến Ngãi Giao - Hòa Bình): Phát 
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triển các Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các thị trấn, thị tứ và phát 
triển chợ bán buôn, bán lẻ, chợ dân sinh ở các xã, liên xã để phù hợp với 
mô hình xã, huyện nông thôn mới, vừa phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của 
dân cư, vừa cung ứng nguyên liệu, vật tư cho sản xuất nông - lâm nghiệp 
và tiêu thụ các sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm địa 
phương. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thương mại, sản 
xuất từ các thành phố trong tỉnh, trong vùng phát triển mạng lưới phân phối 
hàng hóa đến tận các thị trấn, thị tứ và các xã để cung ứng trực tiếp cho 
người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân 
nông thôn, ổn định giá cả thị trường. 

(vi). Phân vùng du lịch đảo - Côn Đảo: Tập trung phát triển các loại hình bán lẻ 
hiện đại kết hợp truyền thống để phục vụ du khách, cư dân; phát triển chợ 
bán buôn thủy sản phục vụ sản xuất và mua sắm của khách du lịch, cung 
ứng hải sản cho các cơ sở khách sạn, nhà hàng. 

(2). Định hướng phát triển hạ tầng thương mại 

Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển mạng lưới kênh phân phối, phát triển nhanh, bền vững 
các loại hình bán lẻ văn minh, hiện đại; củng cố và nâng cấp hệ thống bán lẻ truyền thống; 
thực hiện quản lý, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới chợ 
thành thị và nông thôn. Tiếp tục tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế tham gia phát 
triển các hoạt động thương mại, dịch vụ; khuyến khích các loại hình kinh doanh hiện đại 
như trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, máy bán hàng 
tự động…  

Đồng thời đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống thương mại 
bán buôn, bán lẻ phù hợp với từng loại thị trường; liên kết thị trường và xúc tiến thương 
mại; huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại theo 
hướng văn minh, hiện đại. 

Tại khu vực thành thị, tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển hoạt động 
thương mại - dịch vụ, nhất là các dịch vụ về đêm phục vụ du khách như: chợ đêm, chuỗi 
cửa hàng tiện lợi 24/24h, các tuyến phố đi bộ…; tiếp tục kêu gọi đầu tư xã hội hóa chợ 
Vũng Tàu; hình thành các chuỗi cửa hàng, siêu thị gắn với các tiện ích như: mua hàng 
không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, phát triển máy bán hàng tự động; 
hình thành các chuỗi vệ sinh an toàn thực phẩm… Quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng 
các siêu thị hạng II và hạng III, trung tâm thương mại; ngoài ra phát triển các cửa hàng 
tiện lợi, các cửa hàng chuyên doanh và tổng hợp ở các khu dân cư, khu đô thị, các phố 
thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp. 

(i). Định hướng phát triển chợ 

Tập trung nguồn vốn xây mới, nâng cấp mở rộng các chợ đã xuống cấp, 
chợ quá tải; xóa bỏ chợ tạm, chợ vi phạm an toàn giao thông, không đảm 
bảo an toàn và vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường... Đồng thời, xây dựng mới 
chợ ở những địa bàn có nhu cầu thực sự trong điều kiện hiện tại và tương 
lai (khu đông dân cư, khoảng cách mua sắm quá xa, nhu cầu mua bán trao 
đổi hàng hóa qua chợ lớn; gắn liền với việc thực hiện Chương trình xây 
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dựng nông thôn mới của tỉnh, với quá trình hình thành các khu dân cư, các 
khu đô thị mới, các khu/cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ) nhưng cần 
chú trọng đến phong tục, tập quán của dân cư từng vùng, tránh xây dựng 
chợ tràn lan nhưng không hiệu quả, gây lãng phí đầu tư. 

Cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các chợ với quy mô thuộc hạng I và II, 
khang trang và hiện đại, phù hợp với quần thể kiến trúc xung quanh, để 
cùng với các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tạo thành các 
Khu thương mại - dịch vụ tổng hợp của thành phố, huyện; làm hạt nhân của 
mạng lưới các chợ dân sinh vệ tinh xung quanh.  

Tập trung khai thác và huy động các nguồn lực để phát triển một số chợ 
đêm tại các huyện, thành phố, có điều kiện thuận lợi phát triển về du lịch, 
nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và thăm quan của khách du lịch đến Bà 
Rịa - Vũng Tàu.  

Phát triển và quản lý chợ gắn với phát triển du lịch, định hướng chuyển đổi 
các mô hình quản lý chợ, trong đó có việc xây dựng mô hình quản lý chợ 
theo kiểu mới, phát triển các mô hình quản lý chợ văn minh thương mại; 
công tác quản lý nguồn hàng, ngành hàng, nhãn mác, thời hạn sử dụng của 
các sản phẩm bán tại các chợ. 

 Kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư hệ thống chợ, chợ nông sản, kết hợp với xây 
dựng mạng lưới phân phối kết nối với các địa phương trong tỉnh, trong vùng. 

Bảng 115. Định hướng phát triển hệ thống chợ giai đoạn 2021-2030 

TT Huyện/Thị 
xã/Thành phố  

Số lượng chợ 

Đến năm 2025 Đến năm 2030 

Tổng 
số 

Chợ 
hạng I 

Chợ 
hạng II 

Chợ 
hạng 

III 
Tổng 

số 
Chợ 
đầu 
mối 

Chợ 
hạng I 

Chợ 
hạng II 

Chợ 
hạng 

III 

1 TP. Vũng Tàu 12 1 4 7 11 1 1 4 5 

2 TP. Bà Rịa 11 1  10 12  1 11  

3 H. Long Điền 8  4 4 10 1  4 5 

4 H. Đất Đỏ 6  2 4 8   2 6 

5 H. Xuyên Mộc 14 1 1 12 14  1 1 12 

6 H. Châu Đức 17 1 1 15 17  1 1 15 

7 TX. Phú Mỹ 16  1 15 18   1 17 

8 H. Côn Đảo 2  1 1 4   1 3 

 Tổng cộng 86 4 14 68 94 2 4 25 63 

Đối với chợ đầu mối nông sản: hình thành các chợ đầu mối nông sản ở các 
vùng sản xuất hoặc ở trung tâm thu hút và phát luồng hàng hoá-nhằm phù 
hợp với quá trình tập trung hoá sản xuất, phân phối và tiêu dùng của dân 
cư cũng như khách du lịch 

• Trong giai đoạn 2021-2025: Xây mới, mở rộng nâng cấp các chợ hiện 
có, các chợ tạm có đủ diện tích theo quy định; di dời, giải tỏa các chợ 
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tạm, chợ không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây 
mất trật tự giao thông. 

• Trong giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục mở rộng, nâng cấp chợ đảm bảo 
các điều kiện vật chất để nâng cao trình độ văn minh tại các chợ; tiếp 
tục xây dựng mới các chợ dân sinh tại các xã được dự báo có nhu cầu 
cao trong giai đoạn này. Tăng số hộ kinh doanh cố định trên chợ, giảm 
số hộ kinh doanh không thường xuyên và giảm các điểm tập trung mua 
bán tự phát. 

(ii). Định hướng phát triển siêu thị, trung tâm thương mại 

• Phát triển số lượng và quy mô siêu thị, trung tâm thương mại xuất phát 
từ nhu cầu mua bán của dân cư, căn cứ vào triển vọng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, thu nhập và mức sống của dân cư, đặc biệt là căn 
cứ vào tốc độ đô thị hóa, sự phát triển của dân số thành thị. 

• Phát triển mạng lưới siêu thị phải đảm bảo sự cân đối, cấu trúc hài hoà 
với các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại khác như trung tâm mua 
sắm, cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng tiện lợi ở các khu dân cư, 
cửa hàng chuyên doanh. 

• Phát triển mạng lưới siêu thị của thành phố phải đảm bảo tăng cường 
mức độ tập trung hoá, tiêu chuẩn hoá để mở rộng quy mô phân phối và 
giảm thiểu chi phí lưu thông, qua đó tạo giá trị gia tăng cao. Theo nguyên 
tắc này, mạng lưới siêu thị của thành phố cần được phát triển theo dạng 
chuỗi các siêu thị vừa và nhỏ (hạng II và III), bên cạnh các đại siêu thị 
(siêu thị hạng I) độc lập.  

• Phát triển siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với sự phát triển đô 
thị để đáp ứng nhu cầu dịch vụ chất lượng cao. Ngoài ra, tập trung phát 
triển các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng chuyên doanh và tổng hợp ở 
các khu dân cư.   

• Đồng thời, từng bước phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi gần kề ở các 
khu dân cư. Hình thành chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị hạng 3 tại 
trung tâm một số huyện có dân cư tập trung, thu hút lao động nhập cư 
hoặc khách du lịch. 

• Chủ trương xã hội hoá, kêu gọi, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh 
tế trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trung tâm thương mại, siêu thị. 
Đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn hoá, tổ chức hoá, hiện đại hoá trong 
quy hoạch không gian và thiết kế trung tâm thương mại, siêu thị; đảm 
bảo văn minh thương mại và vệ sinh môi trường. 

(iii). Định hướng xúc tiến thương mại của tỉnh 

• Phát triển trung tâm hội chợ triển lãm tại trung tâm tỉnh nhằm phục vụ 
nhu cầu tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động hỗ trợ 
giao thương quy mô tỉnh, vùng và cả nước. 
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• Phát triển mạng lưới cửa hàng/ trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm 
đặc trưng của Tỉnh gắn với các điểm du lịch, điểm dừng chân, … nhằm 
tăng cường xúc tiến giới thiệu sản phẩm của Tỉnh với khách du lịch trong 
và ngoài nước đến với Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(iv). Định hướng phát triển Khu thương mại tự do 

• Phát triển Khu thương mại tự do tại khu vực cảng Cái Mép nhằm đẩy 
nhanh chuyển đổi động lực phát triển cũ và mới, phát triển kinh tế biển, 
hình thành cao điểm mới về mở cửa đối ngoại, trọng điểm tạo dựng mô 
hình mới về thương mại, đẩy nhanh phát triển ngành nghề đặc sắc biển, 
tìm tòi hợp tác kinh tế địa phương với khu vực ASEAN và quốc tế. 

• Có 5 lĩnh vực được xác định bên trong Khu Thương mại tự do Cái Mép 
được tập trung phát triển các lĩnh vực: (i) dịch vụ logistics; (ii) sản xuất 
chế tạo; (iii) dịch vụ du lịch; (iv) bán lẻ miễn thuế; và (v) công nghiệp đặc 
thù. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh 
tranh tự nhiên; phát triển hệ sinh thái ngành (các ngành nghề bổ sung 
hỗ trợ cho nhau). 

(3). Giải pháp chủ yếu 

(i). Giải pháp về thu hút vốn đầu tư: Giai đoạn từ nay đến 2025, hoạt động 
thương mại tỉnh sẽ có sự phát triển theo hướng kết hợp các loại hình tổ 
chức thương mại truyền thống và hiện đại như chợ truyền thống, bán hàng 
tạp hóa tại nhà, mạng lưới cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, 
trung tâm thương mại, đường phố thương mại, trung tâm hội chợ triển 
lãm… với sự tham gia của các loại hình doanh nghiệp thương mại thuộc 
mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn tỉnh các loại hình 
thương mại truyền thống vẫn tồn tại song song với các hình thức thương 
mại hiện đại nhưng tỷ trọng có sự chuyển dịch và tăng tỷ trọng thương mại 
hiện đại, đặc biệt là tại khu vực đô thị. Do đó, cần có những nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển thương mại trên địa bàn: 

• Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương: sẽ chủ yếu dành cho việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực có dự án lớn, nhất là khu vực TP. 
Bà Rịa, TP. Vũng Tàu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kết 
cấu hạ tầng thương mại. Đối với các chợ đầu mối nông sản, sẽ tranh 
thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung ương theo Nghị định số 
114/2009/NĐ-CP. 

• Nguồn vốn từ ngân sách địa phương: Bố trí ngân sách thích hợp để xây 
dựng (hoặc cải tạo, nâng cấp) mạng lưới chợ trên địa bàn, tập trung hỗ 
trợ cho các chợ bán buôn nông sản, thực phẩm, chợ hạng II, hạng III ở 
vùng nông thôn, nhất là các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, việc huy động vốn của các tổ chức, 
cá nhân, nhất là của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hộ kinh 
doanh sẽ là nguồn vốn chủ yếu để đầu tư phát triển chợ. 

(ii). Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại 
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• Thu hút các doanh nhân và lao động trong ngành thương mại đã qua 
đào tạo đến công tác và làm việc lâu dài trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 
sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng. Đi kèm theo 
đó là có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện tối đa để cán bộ trẻ, có 
học thức và năng lực phát huy được tố chất, theo đúng chuyên ngành 
đào tạo. 

• Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp 
trong lĩnh vực thương mại, sắp xếp lại và nâng cao tiêu chuẩn tuyển 
chọn cán bộ quản lý Nhà nước. 

• Xây dựng các cơ chế khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề, mở 
rộng dạy nghề bằng nhiều hình thức thích hợp, liên kết trong đào tạo. 
Có chính sách đào tạo nghề cho lực lượng lao động thương mại chuyển 
đổi từ lao động nông nghiệp. Tổ chức tốt các hình thức xúc tiến, hỗ trợ 
và giới thiệu việc làm. 

• Nâng cao vai trò của đào tạo nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại 
về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
triển của doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm: đào tạo 
cán bộ quản trị doanh nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng, quản lý trung 
tâm logistics... và đào tạo các nhân viên có kỹ năng, tư duy hiện đại, 
chuyên nghiệp trong nghiệp vụ kinh doanh thương mại... 

• Đối với vấn đề đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tại các 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… cần phân loại và có kế hoạch đào 
tạo phù hợp với trình độ và độ tuổi của người lao động. Khuyến khích 
và tạo điều kiện cho các nhà quản lý được tham quan, học tập kinh 
nghiệm ở các cơ sở thương mại trong nước và nước ngoài... 

• Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của thương mại điện tử 
ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Do đó, cần chú trọng đào tạo 
và có chế độ đãi ngộ tốt đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cho 
doanh nghiệp thương mại: giới thiệu về internet và thương mại điện tử, 
lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, an ninh thương mại điện 
tử... 

(iii). Giải pháp về tổ chức quản lý 

• Xây dựng chính sách và cơ chế quản lý thương mại hàng hoá và dịch 
vụ, chính sách bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

• Quản lý chiến lược và quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển 
thương mại của địa phương. 

• Xây dựng và phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá trên địa bàn. 

• Phối hợp liên ngành để thích ứng với những điều kiện của kinh tế thị 
trường... 

• Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản 
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lý nhà nước về thương mại trên địa bàn; Từng bước tách dần chức năng 
quản lý hành chính với chức năng cung cấp dịch vụ công; phân định và 
làm rõ các quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, các cấp chính 
quyền đảm bảo tính thống nhất theo mục tiêu phát triển ngành thương 
mại của tỉnh và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh công 
bằng cho các doanh nghiệp thương mại; 

• Đổi mới hệ thống tổ chức, mô hình quản lý và cơ chế chính sách để 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn thành 
phố; Tổ chức mạng lưới thông tin và công tác dự báo thị trường là biện 
pháp quan trọng để giúp hoạt động thương mại có hiệu quả; 

(iv). Giải pháp về hợp tác phát triển thương mại 

• Đẩy mạnh liên kết giữa thị trường trên địa bàn tỉnh với thị trường các 
tỉnh, thành phố khác trong vùng KTTĐ phía Nam, các tỉnh Đông Nam Bộ 
cũng như của cả nước và với thị trường nước ngoài trên cơ sở phát huy 
lợi thế so sánh là một trong những giải pháp quan trọng để tạo điều kiện 
ổn định thị trường một cách vững chắc trong bối cảnh nền kinh tế thị 
trường luôn biến động. 

• Tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu để kết nối giữa vùng 
sản xuất nông sản với thủy sản với hệ thống phân phối hiệu quả; tổ chức 
nghiên cứu thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại với các thị 
trường trọng điểm, thị trường các tỉnh lân cận để xác định lợi thế so sánh 
và khả năng giao lưu thương mại để có hướng điều chỉnh phù hợp, đồng 
thời tổ chức dòng hàng hóa hợp cơ cấu sản xuất và thương mại của 
tỉnh. 

• Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp của Sở Công Thương 
với các tỉnh, thành khác trong vùng. 

• Đẩy mạnh liên kết giữa thị trường tỉnh với các thị trường chiến lược 
ngoài nước. Tăng cường liên kết và xúc tiến hoạt động hợp tác với các 
nước trong khu vực ASEAN. Khai thác các lợi thế thương mại trong 
khuôn khổ phù hợp với điều kiện AFTA, WTO và các tổ chức thương 
mại khác. Thực hiện nghiêm túc các cam kết trong các hiệp định khu 
vực để tận dụng tối đa ưu đãi từ những thị trường có Hiệp định FTA mà 
Việt Nam đã tham gia như AFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP… 

• Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại cũng như tiến hành 
trao đổi, ký kết các thỏa thuận về mua bán sản phẩm hàng hóa, trước 
hết hướng vào việc cung ứng các hàng hóa là những sản phẩm có lợi 
thế phát triển của tỉnh. Tăng cường quản lý thị trường, chống gian lận 
thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

(v). Giải pháp phát triển khoa học, công nghệ 

• Phát huy vai trò của khoa học - công nghệ vào quá trình hỗ trợ, cung 
cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư; 
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làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện, trung tâm 
nghiên cứu trên địa bàn cả nước để triển khai ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. 

• Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao 
công nghệ, tranh thủ tối đa việc tiếp nhận công nghệ tiến tiến; kiên quyết 
ngăn chặn việc nhập công nghệ lạc hậu. 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ phát triển, đổi mới 
khoa học công nghệ, tích cực ứng dụng các phương thức hiện đại như 
quản lý bằng máy tính, từng bước nâng cao trình độ tin học của các 
doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ. 

• Thực thi tốt các chính sách có liên quan của Nhà nước, của thành phố 
về hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ. 

• Hỗ trợ có trọng điểm việc áp dụng và mở rộng các phương thức phân 
phối hiện đại. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp kinh doanh theo 
chuỗi; xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng từ thành thị đến nông thôn. 
Vận động, khuyến khích doanh nghiệp từng bước đẩy mạnh áp dụng 
công nghệ thông tin thay thế các phương thức nghiệp vụ truyền thống, 
áp dụng kỹ thuật quản lý hiện đại, khuyến khích các doanh nghiệp phát 
triển thương mại điện tử. 

b). Dịch vụ bưu chính, viễn thông 

(1). Định hướng phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông  

(i). Phấn đấu dịch vụ viễn thông trở thành ngành dịch vụ hỗ trợ tối ưu cho các 
ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công 
nghệ lần thứ tư, nông nghiệp ứng dụng IoT, ứng dụng trong các ngành dịch 
vụ như du lịch, tài chính, ngân hàng, dịch vụ logistics và dịch vụ công; cũng 
như lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế.... Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu 
hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thương 
mại điện tử phát triển và đảm bảo an toàn thông tin.  

(ii). Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thông tin, truyền thông với công nghệ hiện đại, 
độ bao phủ rộng trên địa bàn toàn thành phố, tốc độ và chất lượng cao. Mở 
rộng độ bao phủ sóng di động, hệ thống cáp quang, mạng di động băng 
thông rộng 4G và tiến tới lên mạng 5G trên địa bàn tỉnh. Phổ cập điện thoại 
thông minh, giá phù hợp tới người dân trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2025, 
mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu dân cư. Đến 2030, ưu 
tiên triển khai các công nghệ thông tin di động thế hệ sau 5G. Bảo đảm bán 
kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small 
cells 5G) tối thiểu đạt 0,22 km.  

(iii). Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong việc 
quản lý, khai thác và vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung, ưu tiên 
sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác. Phát triển mở rộng hệ thống 
mạng không dây công cộng để bảo đảm khả năng sử dụng Internet băng 
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rộng đến người dân, du khách tại các điểm công cộng.  

(2). Giải pháp chủ yếu 

(i). Giải pháp về cơ chế chính sách 

• Có quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng; quy chế phối hợp giữa các 
ngành, các doanh nghiệp trong xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. 

• Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử 
dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thiện các quy định để 
người dân, doanh nghiệp thấy rõ hiệu quả khi sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến. 

• Ban hành quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng 
sử dụng chung; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

• Đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo 
quy định của Nhà nước nhằm giảm bớt đầu tư ban đầu, giảm bớt chi 
phí duy trì, vận hành, rút ngắn quá trình xây dựng chính quyền điện tử, 
đô thị thông minh của tỉnh. 

(ii). Giải pháp về nguồn vốn đầu tư 

• Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các 
nguồn hỗ trợ phát triển dịch vụ Viễn thông công ích từ Trung ương thực 
hiện tốt dự án phổ cập điện thoại thông minh đến các hộ nghèo và hộ 
cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

• Huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa, khuyến khích 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây 
dựng hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghiệp công nghệ thông tin. 

• Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh 
nghiệp công nghệ thông tin; hình thức đối tác công tư (Public Private 
Partner - PPP) đối với các dự án phát triển hạ tầng viễn thông, ứng dụng 
phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; các dự án cung cấp 
các dịch vụ có thu phí…. 

(iii). Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

• Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công nghệ thông tin chất lượng cao 
phục vụ phát triển các hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh 
và giám sát an toàn, an ninh mạng. 

• Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, ngoại ngữ, 
tin học, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ được giao 
và chủ động nguồn cán bộ quản lý cho các cơ quan báo chí, xuất bản 
trên địa bàn tỉnh. 

• Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến cho cộng đồng, xã hội và người dân.  

• Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 
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chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 
tuyên truyền viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông 
tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành 
thiết bị kỹ thuật. 

• Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, kinh tế báo 
chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí, Đổi mới nội dung chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng báo chí. 

• Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong cơ quan 
nhà nước; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, nhất là kiến thức, 
kỹ năng xử lý thông tin và sự cố thông tin… 

c). Dịch vụ tài chính, ngân hàng 

(1). Định hướng phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng 

(i). Phát triển hệ thống tài chính, ngân hàng ổn định, lành mạnh, đa dạng, phát 
triển theo chiều sâu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của nền kinh 
tế, của xã hội về các sản phẩm và dịch vụ tài chính.  

(ii). Nâng cao vị thế, vai trò và tầm ảnh hưởng của khu vực ngân hàng đối với 
nền kinh tế của tỉnh. Nâng cao năng lực tài chính và năng lực hoạt động, 
tính ổn định của của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ và đóng 
góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế của địa phương.  

(iii). Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị kinh 
doanh, quản trị rủi ro, năng lực tài chính của hệ thống tài chính, ngân hàng; 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn; phát triển tín dụng vi mô, các 
phương thức ngân hàng mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn và những 
những dịch vụ tài chính của nền kinh tế tỉnh. 

(2). Giải pháp chủ yếu 

(i). Triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động 
Ngân hàng và ngoại hối theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam và 
quy định của pháp luật; chấp hành quy định của NHNN Việt Nam về cơ chế 
lãi suất; tập trung vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự 
án, các ngành mũi nhọn, trọng điểm của địa phương, phục vụ các chương 
trình chính sách của Nhà nước cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

(ii). Ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các Chương trình 
tín dụng, 05 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành; kiểm 
soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, chứng 
khoán, các dự án BOT, BT giao thông...). 

(iii). Tổ chức rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết hồ sơ đề nghị miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại các khoản nợ, hồ sơ vay 
vốn của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân 
trong vay vốn tín dụng ngân hàng nhưng không nới lỏng, hạ thấp các điều 
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kiện tín dụng. 

(iv). Khuyến khích các ngân hàng TMCP tiếp tục mở rộng quy mô và mạng lưới 
hoạt động nhằm tạo cơ hội thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn. 

(v). Triển khai đa dạng sản phẩm tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp 
pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; tuân thủ các quy định 
và chỉ đạo của Thống đốc về cơ chế lãi suất, về hoạt động kinh doanh, đại 
lý bảo hiểm; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

(vi). Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa 
thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng theo đúng quy định; thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo 
của Thống đốc NHNN Việt Nam về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm; 
về cơ chế lãi suất; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, 
tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

2.3. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản 
2.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành 
thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị, mở rộng thị trường.  

Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ mới với năng suất 
chất lượng cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc 
tế. Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng nông nghiệp tích hợp đa gia trị, nông nghiệp hữu 
cơ, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn,..., gắn với phát triển công nghiệp 
chế biến nông sản, kết nối bền vững với các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa trong nước 
và xuất khẩu. 

Phát huy hết những lợi thế sẵn có, đồng thời, sử dụng hiệu quả tiềm năng diện tích đất, 
mặt nước và các nguồn lực của tỉnh để phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Tổ chức lại phương thức sản xuất, chú trọng các 
hình thức liên kết, hợp tác giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến tiêu thụ; đảm bảo hài 
hòa lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Chú trọng sản xuất sản phẩm sạch, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng mạnh tới phục vụ du lịch và tiêu dùng nội địa; 
Phát triển nuôi thuỷ sản trên biển, khai thác hải sản tại các vùng biển xa gắn với bảo vệ 
an ninh trên biển, đảo của tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Tỷ lệ che phủ bằng cây xanh (đất lâm nghiệp và cây lâu năm) đạt 44-45%, trong 
đó ổn định tỷ lệ che phủ của rừng 13,3%. 

(2). Đến năm 2030, mỗi ngành hàng chủ lực ở mỗi huyện, thành lập ít nhất 1 hợp tác 
xã làm đại diện để liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, tiêu thụ sản 
phẩm. Có 50% lượng sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng.  
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(3). Xây dựng và đưa vào hoạt động 2-3 khu nông nghiệp ứng dung công nghệ cao 
(UDCNC).  

(4). Tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 
lên gấp 1,5 lần và năm 2030 gấp 1,7-2,0 lần so với năm 2020. 

(5). Thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ và thị trường 
để đầu tư sản xuất nông nghiệp ƯDCNC, nông nghiệp sạch, làm nòng cốt hỗ trợ, 
hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho nông dân. Đưa tỷ trọng giá trị sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 30% giá trị sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh. 

(6). Trong thời kỳ quy hoạch, không đặt chỉ tiêu về gia tăng tổng sản lượng sản lượng 
thủy sản khai thác, mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sản 
phẩm. Đối với sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, đến năm 2025 đạt 22.500 tấn; Giá 
trị sản xuất thủy sản tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 4,22%. 

(7). Đến năm 2030, tổng sản lượng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 26.000 tấn; Giá 
trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-
2030 là 4,17%. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Hình thành nền nông nông nghiệp hiện đại tương đương trình độ phát triển của khu vực 
và quốc tế. Mô hình nông nghiệp chủ đạo là nông nghiệp đô thị công nghệ cao, nông 
nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghệ chế biến hiện đại, hiệu quả, thân 
thiện với môi trường. Phát triển nông thôn hiện đại với điều kiện sống, thu nhập dân cư 
nông thôn tiệm cận, kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị. 

2.3.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian nông, lâm nghiệp, thủy sản 
a). Nông nghiệp 

(1). Trồng trọt 

(i). Định hướng phân bố không gian vùng trồng trọt 

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời kỳ quy hoạch phân thành 2 tiểu vùng 
(trừ Côn Đảo) để phát triển nông nghiệp như sau: 

• Vùng I (Phía Bắc tỉnh) Phát triển nông nghiệp, nông thôn): 

• Không gian lãnh thổ: Một phần các huyện phía Bắc, bao gồm: phần 
huyện Đất Đỏ phía Bắc trục đường QL55, phần huyện Xuyên Mộc 
phía Bắc trục đường QL55, phần huyện Châu Đức (trừ xã Suối 
Nghệ, Nghĩa Thành). 

• Định hướng Hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung hồ 
tiêu, cây ăn quả, cao su, lúa chất lượng cao, rau an toàn; phát triển 
trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi phương thức công nghiệp; trồng 
cây lâm nghiệp theo quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ 
lớn, cây bản địa có giá trị cao về kinh tế và môi trường sinh thái; phát 
triển nuôi thủy sản nước ngọt. Hình thành các khu, vùng thu hút 
doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. 
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• Định hướng xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao ở Châu 
Đức (Ở xã Xuân Sơn, xã Quảng Thành) lấy từ đất Công ty CP cao 
su Bà Rịa, Xuyên Mộc (ở xã Tân Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bông 
Trang, Bưng Riềng) từ đất Công ty CP cao su Hòa Bình và Công ty 
Lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Hình 81. Định hướng phân vùng phát triển nông nghiệp  

 
• Vùng II (Phía Nam tỉnh) Phát triển nông nghiệp đô thị phục vụ du lịch, 

công nghiệp và kinh tế biển: 

• Không gian lãnh thổ, gồm: vùng ngoại thành TP. Bà Rịa, TX. Phú 
Mỹ, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ (phía Nam QL55), huyện Xuyên 
Mộc (phía Nam QL55) và một phần huyện Châu Đức (các xã Nghĩa 
Thành, Suối Nghệ).    

• Định hướng phát triển nông nghiệp: Phát triển mô hình nông nghiệp 
đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ, nuôi trồng sinh vật cảnh, hoa cây cảnh, cây ăn quả 
đặc sản nhằm tạo mảng xanh đô thị, cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
cao cấp phục vụ dân cư địa phương và kết nối dịch vụ du lịch. Trồng 
cây lâm nghiệp theo quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ 
lớn, cây bản địa có giá trị cao về kinh tế và môi trường sinh thái; phát 
triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng. Tiếp 
tục sắp xếp, phát triển nghề khai thác thủy sản và nuôi thủy sản mặn 
lợ, nuôi biển. 

(ii). Định hướng phát triển, quy mô các cây trồng chủ lực của trồng trọt 

Căn cứ vị trí vai trò, quy mô sản xuất, hiệu quả kinh tế, lợi thế cạnh tranh 
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của sản phẩm, tính thích ứng điều kiện sinh thái, tập quán sản xuất, xu thế 
phát triển... lựa chọn nhóm cây trồng chủ lực như sau:  

• Nhóm cây hàng năm: Cây lúa và cây rau thực phẩm. 

• Nhóm cây lâu năm: (i) Nhóm cây công nghiệp lâu năm gồm cây cao su, 
cây hồ tiêu và cây điều; (ii) Nhóm cây ăn quả lâu năm lựa chọn là nhóm 
cây chủ lực, trong đó ưu tiên phát triển, bảo tồn 2 cây ăn quả đặc sản 
truyền thống phục vụ thị trường du lịch của tỉnh, đồng thời chú trọng phát 
triển một số cây ăn quả khác nhu: bưởi da xanh, sầu riêng, bơ, mít, xoài, 
chuối, thanh long... 

• Nhóm cây trồng ưu tiên trong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp 
sinh thái: Rau, hoa, cây cản,h nấm các loại, cây dược liệu... 

(iii). Định hướng phát triển các cây chủ lực như sau: 

• Cây lúa: Diện tích canh tác lúa năm 2020 là 11.077 ha, chuyển 1 số 
sang đất chuyên canh rau khoảng 1.000 ha nên diện tích canh tác lúa 
năm 2025 còn 10.081 ha (trong đó diện tích chuyên 3 vụ lúa 7.000 ha, 
đất luân canh lúa màu 3.081 ha); Năm 2030 diện tích canh tác lúa 9.714 
ha, song luân canh lúa + rau khoảng 20% đến 25% diện tích canh tác 
(chuyên 2 - 3 vụ lúa: 6.300 ha, lúa luân canh với rau màu: 3.214 ha).  

• Xây dựng và đầu tư sâu vào 4 vùng sản xuất lúa tập trung (chuyên 
canh) ở các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức và Xuyên Mộc: 

• Vùng lúa tập trung các huyện Long Điền gồm 4 xã: An Nhứt, Long 
Điền, Tam Phước và An Ngãi … với tổng diện tích canh tác 950 
ha, diện tích gieo trồng khoảng 2.200 ha. 

• Vùng lúa tập trung huyện Đất Đỏ (gồm 4 xã Long Tân, Láng Dài, 
Phước Hội, Phước Long Thọ… với tổng diện tích canh tác 3.500 
ha, diện tích gieo trồng trên 10.000 ha). 

• Vùng lúa tập trung huyện Châu Đức (gồm 4 xã Nghĩa Thành, Bình 
Trung, Bình Giã, Suối Rao, với tổng diện tích canh tác 700 ha, 
diện tích gieo trồng khoảng 2.000 ha). 

• Vùng lúa tập trung huyện Xuyên Mộc (gồm 3 xã Phước Tân, 
Phước Thuận, Hòa Hiệp, với tổng diện tích canh tác 750 ha, diện 
tích gieo trồng khoảng 2.200 ha).  

Những giải pháp tập trung vào công tác giống, hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng, cơ giới hóa, công nghệ sau thu hoạch… trên cơ sở quy trình mô 
hình sản xuất lúa thông minh. 

• Rau thực phẩm, hoa cây cảnh: Là cây trồng quan trọng đáp ứng nhu 
cầu cho đô thị và dịch vụ du lịch, đây chính là nhiệm vụ của sản xuất 
nông nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn, tươi sống. 
Trên cơ sở cân đối đất lúa và đất cây hàng năm khác, đất vùng ven đô 
(đất nông nghiệp không ổn định phát triển nông nghiệp đô thị rau hoa, 
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cây cảnh). Dự kiến bố trí đất chuyên canh rau năm 2025 - 2030: 1.000-
2.000 ha, đất luân canh với lúa 3.081 ha - 3.415 ha). Xây dựng vùng sản 
xuất tập trung rau thực phẩm ở các địa phương trọng điểm như TX. Phú 
Mỹ, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên 
Mộc: 

• Vùng sản xuất rau tập trung TX. Phú Mỹ: gồm 2 xã (Tân Hải, Châu 
Pha), quy mô diện tích canh tác 500 ha, diện tích gieo trồng trên 
3.000 ha. 

• Vùng sản xuất rau tập trung huyện Châu Đức: gồm 8 xã (Bình Ba, 
Bình Giã, Bình Trung, Đá Bạc, Suối Rao, Nghĩa Thành, Suối Nghệ, 
Xuân Sơn), quy mô diện tích canh tác 300 ha, diện tích gieo trồng 
trên 1.800 ha.     

• Vùng sản xuất rau tập trung huyện Long Điền: gồm 5 xã, thị trấn 
(Long Điền, An Ngãi, An Nhất, Phước Hưng, Tam Phước), quy mô 
diện tích canh tác 300 ha, diện tích gieo trồng trên 1.800 ha. 

• Vùng sản xuất rau tập trung huyện Đất Đỏ: gồm 5 xã, thị trấn (Đất 
Đỏ, Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Tân, Láng Dài), quy mô diện 
tích canh tác 600 ha, diện tích gieo trồng trên 3.500 ha. 

• Vùng sản xuất rau tập trung huyện Xuyện Mộc: gồm các xã, thị trấn 
(Phước Bửu, Phước Tân, Phước Thuận, Bông Trang, Hòa Hiệp, Hòa 
Hội, Bình Châu), quy mô diện tích canh tác 200 ha, diện tích gieo 
trồng trên 1.200 ha. 

Ngoài các vùng sản xuất rau tập trung, chuyên canh còn có sản xuất rau 
trên đất lúa (luân canh lúa với rau). Phương thức sản xuất rau giai đoạn 
2021-2030 cần đầu tư sản xuất rau theo hướng UDCNC, nâng cao năng 
xuất và chất lượng sản phẩm. 

Diện tích trồng hoa, cây cảnh tăng theo quá trình đô thị hóa, đến năm 
2025 diện tích bố trí 455 ha và năm 2030 bố trí 655 ha. Trồng hoa cây 
cảnh không bố trí thành vùng tập trung mà sản xuất xen kẽ với đất nông 
nghiệp biến động chờ đô thị hóa và một phần luân canh trên đất trồng 
rau.  

• Cây cao su: Dự kiến tổng diện tích cao su giảm từ 2025 đến 2030 tương 
ứng còn 20.750 ha và 16.500 ha. Trồng cao su tập trung phân bố ở 2 
huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, hình thành 2 vùng quy mô các vùng 
như sau: 

• Vùng sản xuất cao su tập trung huyện Châu Đức: gồm 6 xã, thị trấn 
(Ngãi Giao, Kim Long, Quảng Thành, Bàu Chinh, Bình Ba, Xà Bang, 
Cù Bị), quy mô diện tích canh tác trên 7.000 ha. 

• Vùng sản xuất cao su tập trung huyện Xuyên Mộc: gồm 9 xã (Bàu 
Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Bình, Phước Tân, Hòa Hội, Hòa 
Hiệp, Bưng Riềng, Xuyên Mộc), quy mô diện tích canh tác 9.000 ha. 
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• Cây hồ tiêu: ổn định diện tích hồ tiêu khoảng 10.000 ha, tập trung đầu 
tư quy trình canh tác theo hướng an toàn, chất lượng cao, sản xuất hữu 
cơ nhằm nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Duy trì 2 vùng 
trồng hồ tiêu tập trung ở huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc: 

• Vùng sản xuất hồ tiêu tập trung huyện Châu Đức: gồm 14 xã, thị trấn 
(Quảng Thành, Sơn Bình, Bình Giã, Bàu Chinh, Kim Long, Láng Lớn, 
Bình Trung, Đá Bạc, Xuân Sơn, Suối Rao, Xà Bang, Ngãi Giao, Bình 
Ba, Cù Bị), quy mô diện tích canh tác năm 2030: 5.500 ha. 

• Vùng sản xuất hồ tiêu tập trung huyện Xuyên Mộc: gồm 8 xã, thị trấn 
(Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Tân Lâm, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Hòa Hội, Hòa 
Hưng, Bưng Riềng), quy mô diện tích canh tác 4.300 ha. 

• Cây điều: dự kiến diện tích trồng điều sẽ đến 2025 và 2030 tương ứng 
còn 7.300 ha và 6.400 ha. Đối với cây điều không quy hoạch vùng tập 
trung song huyện có quy mô điều lớn trong tỉnh là huyện Xuyên Mộc, 
TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức. 

• Nhóm cây ăn quả và cây ăn quả đặc sản: Dự kiến cây ăn quả vẫn là 
nhóm cây trồng chủ lực với diện tích năm 2025: 13.500 ha, diện tích 
năm 2030: 16.000 ha. Phát triển cây ăn quả ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
theo nhóm cây ăn quả đặc sản có chất lượng vượt trội và sản xuất một 
số cây ăn quả chất lượng cao là cây ăn quả chủ lực của tỉnh như: nhãn, 
mãng cầu ta, bưởi da xanh, sầu riêng…    

• Cây cà phê, cây ca cao: Đây là 2 cây trồng xen, hiện không được tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu xếp vào loại cây chủ lực, song có quy mô diện tích 
khá ở huyện Châu Đức và huyện xuyên Mộc.  Đến năm 2030 diện tích 
cà phê có quy mô 3.300 ha (trong đó huyện Châu Đức: 2.500 ha, huyện 
Xuyên Mộc: 500 ha và TX. Phú Mỹ: 300 ha); Cây Ca cao đến năm 2030 
diện tích xen với quy mô 1.000 ha tập trung tại huyện Châu Đức. 

(iv). Định hướng phát triển vùng sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao 

Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của BCH Tỉnh Đảng Bộ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu về phát triển vông nghiệp UDCNC đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025, qua kết quả thực hiện Đề án đến năm 2020, đánh giá và rút 
ra những khó khăn, đồng thời đề xuất định hướng phát triển các khu, vùng 
NNUDCNC trong thời kỳ 2021-2030 như sau:    

• Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Về mục tiêu là hình thành 
và tiếp tục phát triển các vùng sản xuất NNUDCNC với các sản phẩm 
chủ lực của tỉnh theo Đề án 04-ĐA/TU đặt ra, trên cơ sở quy họach các 
vùng sản xuất tập trung (chuyên canh) với các nhóm cây trồng chủ lực, 
kêu gọi đầu tư ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng. Vận động các 
tổ chức đầu mối liên kết đăng ký chứng nhận vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao khi đạt đủ các tiêu chí quy định. Định hướng vùng 
sản xuất trồng trọt UDCNC như sau: 
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• Vùng sản xuất rau UDCNC: Hình thành 02 vùng gồm TX. Phú Mỹ 
(400 ha) và H. Đất Đỏ (50 ha). 

• Vùng sản xuất cây ăn quả UDCNC: Hình thành phát triển trên nền 
các vùng CAQ tập trung (thay đổi so với Đề án 04-ĐA/TU là tăng số 
lượng vùng cây ăn quả UDCNC và các đối tượng CAQ trước đây chỉ 
đặt ra với CAQ đặc sản, còn hiện nay sẽ đưa vào tất cả các đối tượng 
CAQ và đưa vào ứng dụng với tất cả các vùng trồng CAQ tập trung 
trong tỉnh) như trình bày ở mục trên. Dự kiến đến năm 2030 hình 
thành các vùng cây ăn quả UDCNC như sau: H. Xuyên Mộc: 1.000 
ha (nhãn, thanh long,...); H. Đất Đỏ: 300 ha (mãng cầu,...); H. Châu 
Đức: 1.000 ha (bơ, sầu riêng, mít,...); TX. Phú Mỹ: 500 ha (bưởi da 
xanh,...) 

• Vùng sản xuất cây hồ tiêu UDCNC: Hình thành phát triển trên nền 
các vùng hồ tiêu tập trung H. Châu Đức (1.500 ha), H. Xuyên Mộc 
(1.100 ha). 

Ngoài việc tạo điều kiện, huy động nguồn lực đầu tư UDCNC vào 
các vùng sản xuất theo các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực tập 
trung, đồng thời trên cơ sở chuyển đổi một số diện tích cao su, diện 
tích đất rừng sản xuất thành lập các khu, vùng NNUDCNC để kêu 
gọi các doanh nghiệp vào đầu tư làm hạt nhân phát triển công nghệ 
cao trong nông nghiệp để chuyển giao và là đầu tàu, nhân ra diện 
rộng, với các khu, vùng NNUDCNC cụ thể như sau: 

Theo Đề án 04-ĐA/TU, đặt ra mục tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng 1 
khu NNUDCNC, phù hợp với quy hoạch khu vùng NNCNC cả nước tại 
Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng, chính phủ về 
phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030). Tỉnh đã chọn xây 
dựng Khu NNCNC tại xã Hòa Hội huyện Xuyện Mộc với diện tích 250 ha 
lấy tư đất RSX từ công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
song gặp khó khăn trong vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng. 
Do đó, để hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, cần tìm vị 
trí, quỹ đất thuận lợi hơn. 

• Huyện Châu Đức: hiện có 3 khu vực được định hướng kêu gọi đầu 
tư hình thành vùng sản xuất NNUDCNC, thuộc 3 xã lấy đất từ công 
ty CP cao su Bà Rịa với quy mô 1.037 ha như sau: 

• Điểm xã Xuân Sơn: 328 ha (Đây là khu vực đã thực hiện thu hồi 
đất, đang trong quá trình giải quyết đền bù, trong thời kỳ quy 
hoạch có thuận lợi về quỹ đất sạch để thực hiện lựa chọn nhà 
đầu tư. Đồng thời quy mô khu đất tương đương với định hướng 
hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao cấp tỉnh theo quy 
hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao cả nước, phù hợp để thay 
thế cho khu đất  tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đã nêu). Do 
đó, đề xuất chuyển điểm kêu gọi đầu tư vùng nông nghiệp công 
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nghệ cao thành khu nông nghiệp công nghệ cao cấp tỉnh tại vị trí 
này. 

• Điểm xã Quảng Thành: 383 ha (Chưa thực hiện công tác đền bù 
thu hồi đất). Vị trí khu đất tương đối gần với điểm tại xã Xuân 
Sơn, khả năng kết nối vùng với khu khá thuận lợi, tiếp tục đề xuất 
hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời 
kỳ quy hoạch. 

• Điểm xã Cù Bị: 326 ha (Chưa thực hiện công tác đền bù thu hồi 
đất, bên cạnh đó, vị trí khu đất nằm tiếp giáp tuyến đường kết nối 
sân bay Long Thành, về tầm nhìn đến năm 2050 đây là khu vực 
thuận lợi để hình thành khu đô thị công nghiệp, có vai trò quan 
trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện Châu Đức nói riêng 
và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung. Do đó, đề xuất chuyển đổi 
công năng, mục đích của khu đất này. Trong thời kỳ quy hoạch 
2021 - 2030 không hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao 
tại đây. 

• Huyện Xuyên Mộc: Hiện nay trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã và 
đang triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU với 2 vị trí xây dựng và 
phát triển vùng sản xuất NNUDCNC như sau: 

• Vị trí 1 (Công ty CP Nông nghiệp Hoa Lâm): Từ đất của công ty 
CP cao su Thống Nhất, với diện tích 1.220 ha. Hướng đầu tư sản 
xuất của vùng là trồng, chế biến trái cây, cây công nghiệp lâu năm 
(chuối, sầu riêng, bơ, hồ tiêu), nuôi bò sữa. Điểm này khá thuận 
lợi và đang triển khai, hướng tới tiếp tục đầu tư theo chiều sâu và 
từng bước rút kinh nghiệm để nhân rộng.  

• Vị trí 2: Diện tích rừng sản xuất của công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sản xuất NNUDCNC gồm 7 khu 
vực với diện tích 1.953 ha thuộc các xã (Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bông 
Trang, Bưng Riềng, Bình Châu) và đã có một số doanh nghiệp 
xin chủ trương đầu tư, song cũng như khu NNCNC Hòa Hội dự 
kiến lấy từ đất lâm nghiệp nên hiện thủ tục để có đất đai cho các 
doanh nghiệp đầu tư hết sức khó khăn do chi phối từ Luật đất 
đai, Luật lâm nghiệp. 

• Huyện Đất Đỏ: Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã 
Phước Hội quy mô 252 ha (đã ban hành đề án phân khu chức năng, 
bao gồm phân khu trồng trọt và phân khu chăn nuôi). Tiếp tục đề 
xuất triển khai trong thời kỳ 2021 – 2030. 

Như vậy: Định hướng thời kỳ 2021-2030, xây dựng khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn huyện Châu Đức; thu hút nhà đầu tư 
ứng dụng công nghệ cao vào khu vực Quảng Thành huyện Châu Đức, khu 
vực Công ty cổ phần nông nghiệp Hòa Lâm huyện Xuyên Mộc, khu vực xã 
Phước Hội huyện Đất Đỏ. Các khu vực còn lại phải xem xét lại, cân đối với 
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định hướng các ngành, lĩnh vực khác (công nghiệp, lâm nghiệp,...). 

Hình 82. Định hướng phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

 
(2). Chăn nuôi 

(i). Quy mô đàn và vùng sản xuất tập trung các vật nuôi chủ lực của tỉnh 

Lựa chọn các vật nuôi chủ lực của tỉnh gồm: (i) Nhóm gia súc lựa chọn 3 
vật nuôi chủ lực: Heo công nghiệp; bò thịt bán công nghiệp nuôi nhốt; dê 
bán công nghiệp nuôi nhốt; (ii) Nhóm gia cầm chọn 2 đối tượng chủ lực: Gà 
công nghiệp hướng thịt, hướng trứng; vịt công nghiệp hướng thịt, hướng 
trứng.  

• Đàn heo: Khả năng phát triển chăn nuôi heo chỉ còn không gian ở Tiểu 
vùng I (TV phía Bắc), cụ thể là ở 3 huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất 
Đỏ, các địa phương còn lại đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô 
thị hóa rất nhanh nên không còn diện tích nuôi heo. Dự kiến, quy mô 
đàn heo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và 2030 tương ứng là 400 nghìn 
con và 420 nghìn con.  

• Đàn bò: Chăn nuôi khá thích hợp với nuôi bò thịt, song nuôi bò sữa ít 
thuận lợi hơn. Dự kiến quy mô đàn bò trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 
và 2030 tương ứng là 55.000 và 60.000 con; trong đó đàn bò sữa qua 
các năm là 4.360 con và  5.100 con.  

Vùng chăn nuôi bò tập trung ở huyện Xuyên Mộc (Phước Thuận, Phước 
Tân, Hòa Bình, Tân Lâm, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Bưng Riềng, Xuyên Mộc), 
quy mô 20.000 con, trong đó bò sữa 3.750 con; Châu Đức gồm tất cả 
các xã, thị trấn (Quảng Thành, Sơn Bình, Bình Giã, Bàu Chinh, Kim 
Long, Láng Lớn, Bình Trung, Đá Bạc, Xuân Sơn, Suối Rao, Xà Bang, 
Ngãi Giao, Bình Ba, Cù Bị, Suối Nghệ, Nghĩa Thành), quy mô 20.000 
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con bò thịt, không bố trí bò sữa; huyện Đất Đỏ (gồm các xã Phước Hội, 
Láng Dài, Long Tân, Phước Long Thọ, Long Mỹ), quy mô 10.000 con bò 
thịt, không bố trí bò sữa; TX. Phú Mỹ (Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài), 
quy mô 6.000 con, trong đó bò sữa 1.350 con; đối tượng tăng đàn chủ 
yếu là các trang trại và doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa, bò thịt ứng dụng 
công nghệ cao. 

• Đàn dê: Dự kiến quy mô đàn dê trên địa bàn tỉnh tăng trưởng với tốc độ 
bình quân cả giai đoạn 3,05 %/năm; cụ thể, các năm 2025 và 2030 quy 
mô đàn dê tương ứng là 100.000-120.000 con;  

Vùng nuôi dê tập trung ở các huyện Xuyên Mộc (ở tất cả các xã, thị 
trấn), Châu Đức (ở các xã, thị trấn) và ngoại ô TX. Phú Mỹ; đối tượng 
tăng đàn chủ yếu là các trang trại, gia trại. 

• Đàn gà: Dự kiến quy mô đàn gà tăng trưởng với tốc độ bình quân 6,14 
%/năm; theo đó quy mô đàn qua các năm  2025 và 2030 tương ứng là 
5,336 triệu con và 6,652 triệu con (trong đó gà đẻ tương ứng 1,346 triệu 
con và 1,796 triệu con chiếm 25,22% và 27,0% tổng đàn gà).  

Vùng nuôi gà tập trung chủ yếu vẫn là các huyện Châu Đức (gồm các 
xã, (Quảng Thành, Sơn Bình, Bình Giã, Bàu Chinh, Kim Long, Láng Lớn, 
Bình Trung, Đá Bạc, Xuân Sơn, Suối Rao, Xà Bang, Ngãi Giao, Bình 
Ba, Cù Bị, Suối Nghệ, Nghĩa Thành), quy mô 1,25 triệu con; Xuyên Mộc 
(Phước Thuận, Phước Tân, Hòa Bình, Tân Lâm, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, 
Hòa Hội, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bông Trang, Bình Châu), quy mô 1,4 
triệu con; huyện Đất Đỏ (Phước Hội, Láng Dài, Long Tân, Phước Long 
Thọ, Long Mỹ), quy mô 560 nghìn con; TX. Phú Mỹ (Sông Xoài, Châu 
Pha, Tóc Tiên), quy mô 2,0 triệu con. Tăng đàn từ các doanh nghiệp, 
trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trong vùng quy hoạch 
khuyến khích chăn nuôi. 

• Đàn vịt: Dự báo đàn vịt tăng giai đoạn 2021-2030 khoảng 0,76%/năm, 
tổng đàn vịt năm 2025: 1,918 triệu con và năm 2030: 2,195 triệu con. 

Vùng nuôi tập trung: huyện Đất Đỏ (Phước Hội, Long Mỹ), huyện Xuyên Mộc 
(Phước Thuận, Phước Tân), Châu Đức (xã Suối Rao, Bình Trung, Sơn Bình). 

Bảng 116. Tổng hợp quy mô đàn và sản phẩm chăn nuôi 2021-2030 

TT Quy mô/sản phẩm  Đơn vị 
tính 

Theo năm Tốc độ tăng BQ (%/năm) 

2020 2025 2030 2021-
2025 

2026-
2030 

2021-
2030 

I Quy mô đàn                
1 Đàn trâu con 464 350 200 -5,48 -10,59 -8,07 

2 Đàn bò - 48.992 53.550 60.000 1,80 2,30 2,05 

  Bò sữa - 451 5.200 6.500 63,07 4,56 30,58 

  Cái vắt sữa - 361 4.360 5.100 64,61 3,19 30,33 

3 Đàn heo  - 344.918 364.000 400.000 1,08 1,90 1,49 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

399 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Quy mô/sản phẩm  Đơn vị 
tính 

Theo năm Tốc độ tăng BQ (%/năm) 

2020 2025 2030 2021-
2025 

2026-
2030 

2021-
2030 

  Trong đó heo nái - 53.873 38.485 37.969 -6,51 -0,27 -3,44 

4 Đàn dê, cừu  con 88.865 120.400 140.000 6,26 3,06 4,65 

5 Đàn gia cầm  - 5.702 6.383 6.581 2,28 0,61 1,44 

  Đàn gà - 3.667 4.037 4.237 1,94 0,97 1,46 

  Mái đẻ - 868 1.037 1.348 3,63 5,39 4,50 

  Đàn vịt, GC khác - 2.035 2.337 2.341 2,80 0,04 1,41 

  Mái đẻ - 651 841 843 5,25 0,03 2,61 

II Sản phẩm               

1 Thịt hơi các loại tấn 94.697 117.097 125.068 4,34 1,33 2,82 
   - Thịt trâu - 35 15 8 -15,67 -10,65 -13,20 

  - Thịt bò - 5.940 8.701 9.629 7,93 2,05 4,95 

  - Thịt heo - 63.241 74.573 81.908 3,35 1,89 2,62 

  - Thịt dê -   1.505 1.750       

  - Thịt gia cầm - 25.481 32.303 31.773 4,86 -0,33 2,23 

2 Trứng gia cầm 1000 quả 152.208 246.953 288.072 10,16 3,13 6,59 
3 Sữa bò tươi tấn 718 6.976 10.200 57,58 7,89 30,39 

(ii). Định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 

Trên cơ sở thực tiễn triển khai quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn 
nuôi của quy hoạch thời kỳ trước trên địa bàn tỉnh, tham khảo các dự báo 
xu hướng phát triển không gian đô thị, quỹ đất nông nghiệp còn lại, các định 
hướng về việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
trong thời kỳ 2021 - 2030. Nội dung đề xuất định hướng phát triển các vùng 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như sau: 

• Vùng không được phép chăn nuôi: Thực hiện Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, 
thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; 
chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 
phép chăn nuôi; trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể: Khu vực 
không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm 
và các loại động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, 
nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm: 

• Toàn bộ các phường thuộc thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa 
và thị xã Phú Mỹ. 

• Khu trung tâm, khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch, 
khu vực phát triển đô thị đã được xác định, định hướng theo quy 
hoạch chung thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa 
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bàn các thị trấn thuộc các huyện và các khu dân cư thuộc huyện Côn 
Đảo. 

• Các công trình công cộng, khu trung tâm xã, khu chức năng khác 
trên địa bàn xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy 
hoạch chung xây dựng xã tại địa bàn các xã thuộc huyện, thị xã, 
thành phố. 

• Vùng chăn nuôi có điều kiện: Là vùng nằm ngoài khu vực không được 
phép chăn nuôi. Trong vùng này, định hướng phát triển chăn nuôi nông 
hộ, trang trại quy mô nhỏ theo hướng chuyên nghiệp, khuyến khích phát 
triển các loại hình chăn nuôi hữu cơ. Bên cạnh đó, đối với các trang trại 
quy mô vừa và lớn đang hiện hữu có vị trí đảm bảo khoảng cách an toàn 
trong chăn nuôi trang trại, cho phép duy trì hoạt động, đầu tư nâng cấp, 
ứng dụng công nghệ, đảm bảo xử lý môi trường... nhằm hoàn thiện điều 
kiện chăn nuôi và lộ trình thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Điều 
83, Luật Chăn nuôi. (Quy mô đàn vật nuôi theo từng loại quy mô trang 
trại theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP được trình bày tại phụ 
biểu). Như vậy, những trang trại quy mô vừa và lớn nằm ngoài vùng 
không được phép chăn nuôi nêu trên, nếu là đối tượng di dời của Đề án 
số 506/QĐ-UBND về Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án Di dời, 
chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc 
gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2019 – 2021, định hướng đến năm 2025 sẽ đề xuất đưa ra khỏi Đề án, 
tạo điều kiện để các trang trại này duy trì hoạt động và đầu tư nâng cấp, 
ứng dụng công nghệ, đảm bảo các điều kiện về xử lý môi trường. 

Về quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi được xác định theo 
quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật 
chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 
02/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đính chính Thông tư 
số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt 
động chăn nuôi, cụ thể: 

• Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung 
xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 
mét; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 150 mét. 

• Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung 
xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 
mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt 
cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 300 mét. 

• Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung 
xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 
mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt 
cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét. 
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• Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau 
tối thiểu là 50 mét. 

• Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung: Đây là vùng nằm trong khuôn 
khổ của vùng chăn nuôi có điều kiện, được khoanh vùng để định hướng 
phát triển mới các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và 
lớn, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát nghiêm xử lý chất thải đối với 
từng trang trại, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 trang trại 50 m 
trong vùng chăn nuôi tập trung. Trên cơ sở kế thừa quy hoạch kỳ trước, 
rà soát khu vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đô 
thị - nông thôn của tỉnh. Đề xuất quy hoạch các vùng khuyến khích chăn 
nuôi tập trung chủ yếu nằm ở 3 huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất 
Đỏ. Cụ thể như sau: 

• Vùng khuyến khích chăn nuôi trang trại tập trung huyện Châu Đức: 
Thôn 3, xã Suối Rao. 

• Vùng khuyến khích chăn nuôi trang trại tập trung huyện Xuyên Mộc:  

• Xã Tân lâm: Ấp Bàu Chiên, Bàu Sôi, Suối Lê, Bàu Hàm, Bàu 
Ngứa 

• Xã Hòa Hiệp: Ấp Phú Quý, Phú Lộc, Phú Hòa, Phú Vinh, Phú 
Thiện, Bàu Ma 

• Xã Hòa Hội: Ấp 1, 2, 3, 4, 5 

• Xã Bông Trang: Ấp Trang Hoàng, Trang Nghiêm 

• Xã Xuyên Mộc: Ấp Nhân Hòa, Nhân Tâm, Nhân Tiến, Nhân Đức, 
Nhân Thuận 

• Xã Phước Tân: Ấp Tân Rú, Tân Trung 

• Xã Hòa Hưng: Ấp 1, Ấp 4B; 

• Xã Hòa Bình: Ấp 1, 2, 3, 4, 7. 

• Xã Bàu Lâm: Ấp 3B 

• Xã Bưng Riềng: Ấp 1, 2, 4. 

• Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung huyện Đất Đỏ: các xã Long 
Tân, Phước Long Thọ, Láng Dài, Phước Hội (Vùng NNCNC - phân 
khu chăn nuôi). 

• Vùng nuôi chim yến: Là vùng nằm ngoài các khu vực không được phép 
chăn nuôi. Nhà nuôi chim yến phải có khoảng cách tối thiểu 300 mét tính 
từ ranh giới vùng không được phép chăn nuôi. Các cơ sở nuôi chim yến 
phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Chăn nuôi và khoản 
2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các quy định hiện hành 
có liên quan. 
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• Mật độ chăn nuôi: Quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo 
quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định mật độ chăn 
nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030. Mật độ chăn 
nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 tối đa không 
quá 1,5 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp, trong đó mật độ 
chăn nuôi tại các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau: 

• Thành phố Bà Rịa: tối đa không quá 0,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Huyện Đất Đỏ: tối đa không quá 1,9 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Huyện Long Điền: tối đa không quá 0,7 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Thị xã Phú Mỹ: tối đa không quá 1,0 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Thành phố Vũng Tàu: tối đa không quá 0,2 ĐVN/01 ha đất nông 
nghiệp; 

• Huyện Châu Đức: tối đa không quá 1,9 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Huyện Xuyên Mộc: tối đa không quá 1,9 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp; 

• Huyện Côn Đảo: tối đa không quá 0,1 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp. 

Hình 83. Định hướng phát triển nông nghiệp  

 
• Đầu tư thành lập Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung khu vực 

cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung 
sẽ là nơi chẩn đoán, xét nghiệm các loại bệnh động vật đảm bảo tiêu 
chuẩn lưu hành để thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, góp phần 
phục vụ cho sự phát triển khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Ngoài 
ra, đây cũng là cơ sở nuôi các loài động vật sạch theo tiêu chuẩn quốc 
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tế và đặc biệt là phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, thử nghiệm 
vắc - xin phòng bệnh trên động vật. 

• Khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở giết mổ công nghiệp, công nghệ 
hiện đại, hình thành chuỗi liên kết từ chăn nuôi - giết mổ - sơ chế - chế 
biến - phân phối đảm bảo vệ sinh thú ý, ATTP, bảo vệ môi trường và 
hướng tới xuất khẩu. 

b). Lâm nghiệp 

Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng và đất được quy hoạch cho lâm 
nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế, tổ chức xã 
hội và cộng đồng dân cư vào các hoạt động lâm nghiệp; phát huy tối đa các tiềm năng, 
vai trò và tác dụng của rừng, đóng góp ngày càng tăng vào việc bảo vệ môi trường, giảm 
nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với BĐKH; Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 
và đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các dịch vụ hệ sinh thái rừng; Góp phần giữ vững 
quốc phòng, an ninh vùng ven biển và hải đảo. 

(1). Phát triển các dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng các nguồn thu;  

(2). Ổn định bố trí không gian các loại rừng, quản lý bền vững và nâng cao chất lượng 
các loại rừng;  

(3). Nâng cao tỷ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo 

(4). Tăng số hộ tham gia sản xuất kinh doanh lâm nghiệp hàng hóa hoặc các dịch vụ; 

(5). Sắp xếp, bố trí ổn định các hộ dân đang cư trú trong rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ. 

(6). Đến năm 2025 và năm 2030, số vụ vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ rừng 
không tăng so với năm 2020; 

(7). Bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh vùng ven 
biển và hải đảo; 

(8). Nâng cao chất lượng hệ thống rừng phòng hộ đáp ứng được yêu cầu về phòng 
hộ đầu nguồn; phòng hộ chắn sóng, lấn biển; phòng hộ chắn gió, cát bay. 

(9). Duy trì độ che phủ rừng 13,3%.  

c). Thủy sản 

(1). Khai thác - bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

(i). Đến năm 2030 giảm số lượng tàu cá toàn tỉnh còn khoảng 5.000 chiếc. 
(Trong đó: nâng cấp, ổn định đội tàu khai thác hải sản vùng khơi ở số lượng 
3.100  chiếc, giảm tàu khai thác vùng lộng còn 750 chiếc, vùng ven bờ còn 
1.150 chiếc); Tập trung kiểm soát chặt chẽ, giảm tàu cá khai thác thuỷ sản 
vùng biển ven bờ, tàu cá khai thác mang tính huỷ diệt môi trường, nguồn 
lợi thuỷ sản; giải bản những tàu cá kém chất lượng, trên 25 năm sử dụng; 
quản lý, kiểm soát, không cho đóng mới, phát triển tàu cá hoạt động bằng 
nghề lưới kéo; Ưu tiên phát triển tàu cá khai thác viễn dương (tàu cá có 
chiều dài lớn nhất trên 24 m) bằng nghề câu và lưới vây. Đối với các huyện 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

404 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

có nghề KTTS phát triển trong những năm qua như: TP. Vũng Tàu, Long 
Điền và Đất Đỏ cũng tập trung tái cơ cấu nghề khai thác, không chú trọng 
vào việc phát triển tàu thuyền tại huyện, hướng đến lồng ghép hoạt động 
khai thác vào phát triển du lịch ven biển cụ thể: 

• Thành phố Vũng Tàu: Trong giai đoạn 2021-20230 giảm số lượng tàu 
còn 1.600 chiếc, điều chỉnh tàu thuyền theo hướng giảm mạnh tàu khai 
thác ven bờ, vùng lộng. Cơ cấu nghề khai thác chủ yếu xếp theo các họ 
nghề chính, gồm: lưới rê; nghề câu; lưới vây, lưới kéo và nghề khác. 
Giảm các nghề lộng như mành đèn, mành chà, xoá bỏ các nghề khai 
thác ven bờ mang tính huỷ diệt, sử dụng chất nổ, xung điện... Cần bố trí 
kiêm nghề trên mỗi đơn vị thuyền nghề để tổ chức sản xuất quanh năm. 
Riêng đối với nghề lưới kéo: giảm nhanh các nghề lưới kéo bằng các 
biện pháp như cấm đóng mới và mua bán các tàu có công suất nhỏ hơn 
90 CV; khuyến cáo giải bản số lượng tàu thuyền đã hết niên hạn sử 
dụng, không đảm bảo an toàn về kỹ thuật. 

• Huyện Đất Đỏ: Trong giai đoạn 2021-2030 giảm số lượng tàu còn 700 
chiếc, tập trung phát triển du lịch kết hợp các loại nghề khai thác truyền 
thống tại thị trấn Phước Hải và Xã Lộc An. 

• Huyện Long Điền: Trong giai đoạn 2021-2030 giảm số lượng tàu còn 
1.000 chiếc, giữ gìn các loại nghề truyền thống, với các tàu hoạt động 
nghề cấm có thể cải hoán thành tàu du lịch, phát triển du lịch biển với 
các loại hình dịch vụ mới như: câu mực trên biển, lặn ngắm hệ sinh thái 
ven biển tại địa bàn xã Phước Tỉnh. 

• Ưu tiên phát triển nghề lưới vây khơi (lưới vây cá ngừ vằn), nghề câu 
và nghề chụp mực; cấm các nghề xâm hại đến môi trường, nguồn lợi 
thuỷ sản như: lồng bẫy bát quái, lặn điện,… Hạn chế sự phát triển của 
nghề lưới kéo tầng đáy, lưới rê đáy. Điều tra, phân loại, kiểm soát “họ 
nghề khác”, họ nghề khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản. 

• Không đặt mục tiêu về tăng sản lượng khai thác thuỷ sản trên các vùng 
biển. Tập trung khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế, khả năng xuất 
khẩu sang thị trường thế giới. Ứng dụng các công nghệ bảo quản sản 
phẩm thuỷ sản tiên tiến trên các tàu cá nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm thuỷ sản sau thu hoạch. 

• Thực hiện quy hoạch Khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo 
có toạ độ địa lý từ 08037’ N đến 08048’ N và từ 106032’ E đến 106045’ 
E với tổng diện tích quản lý, bảo vệ tài nguyên biển là 34.500 ha. Trong 
đó: phân khu nghiêm ngặt 2.292,1 ha; phân khu phục hồi sinh thái 
2.062,2 ha; phân khu dịch vụ hành chính 9.645,7 ha và vùng đệm 20.500 
ha. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Dự án “Điều tra đánh giá nguồn 
lợi thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng trên vùng biển của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu” dự kiến thả rạn nhân tạo tại khu vực Vịnh Gành Gái và 
ven biển huyện Xuyên Mộc. 
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(2). Nuôi trồng thủy sản 

(i). Định hướng phát triển 

• Phát triển nuôi trồng thủy sản trên 03 vùng sinh thái: ngọt, mặn lợ và 
nuôi trên biển, theo hướng bền vững, hiệu quả; nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường.  

• Chú trọng phát triển nuôi lồng bè trên sông, trên biển, ven biển và hải 
đảo theo hướng công nghệ cao. Lồng nuôi vùng cửa sông là lồng gỗ 
truyền thống; lồng nuôi ven biển, trên biển, ven các hải đảo theo công 
nghệ Na Uy (lồng tròn hoặc vuông, nhựa HDPE, có đường kính và chiều 
sâu lớn). 

• Đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi với cơ cấu diện tích 
và sản lượng phù hợp với từng vùng sinh thái trên cơ sở phát huy lợi 
thế so sánh của từng vùng. Phát triển nuôi những giống thủy sản mới 
có giá trị kinh tế cao. 

• Đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (VietGAP 
hoặc tương đương); đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định đạt chất lượng 
cao phục vụ chế biến, xuất khẩu và đảm bảo an toàn thực phẩm, kết 
hợp với du lịch, đào tạo nhân lực, nâng cao giá trị sản phẩm. Phát triển 
các vùng nuôi thủy sản siêu thâm canh, thâm canh ứng dụng công nghệ 
cao, nuôi tiết kiệm nước, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh 
thái. 

• Đối với nuôi nuôi cá lồng bè ven biển và trên biển khuyến cáo sử dụng 
thức ăn công nghiệp nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường nước. 
Chuyển dần các lồng bè nhỏ, khả năng chịu đựng sóng gió kém sang 
nuôi lồng bè theo công nghệ tiên tiến có khả năng chịu đựng tốt trong 
điều kiện gió, bão. 

• Tổ chức lại sản xuất các vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung 
và nâng cao chuỗi giá trị gia tăng; hình thành các kênh phân phối, xây 
dựng mối liên kết chặt chẽ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các tác nhân 
tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm NTTS. 

• Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như: thủy lợi, giao 
thông, điện cho các khu nuôi tập trung và khu sản xuất giống tập trung 
Phước Hải. Đầu tư phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng 
công nghệ cao (huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc); Quy hoạch, đầu tư, nâng 
cấp các cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, cá biển đạt chất lượng cao 
đáp ứng cho sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trong và ngoài tỉnh. 
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Bảng 117. Một số chỉ tiêu về quy mô và sản lượng NTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
đến 2030 

TT Danh mục Đơn vị 
tính 2020 2025 2030 2050 

Tăng BQ (%/năm) 

2021-
2025 

2026-
2030 

1 Tổng diện tích NTTS  Ha 6.763 5.990 4.900 4.300 -2,40 -3,94 
- DT QH sử dụng đất ha 5.562 4.411 2.458 2.458 -4,53 -11,04 

- DT nuôi kết hợp ha 1.201 1.579 2.442 1.842 5,63 9,11 

1.1 Nuôi nước ngọt ha 2.163 2.000 2.000 1.700 -1,55 0,00 

1.2 Nuôi nước lợ mặn  ha 4.426 3.816 2.700 2.300 -2,92 -6,69 

a Tôm nước lợ ha 3.863 3.350 2.300 2.000 -2,81 -7,25 

- Trong đó UDCNC ha 392 500 600 1.000 4,99 3,71 

b Cá nước lợ mặn  ha 358 166 100 100 -14,25 -9,64 

c Nhuyễn thể ha 205 300 300 200 7,91 0,00 

1.3 DT nuôi lồng bè trên biển  ha 174 174 200 300 0,00 2,82 

- Số lượng lồng bè Lồng 12.702 12.702 13.000 14.000 0,00 0,46 

2 Sản lượng NTTS Tấn 18.838 22.500 26.000 30.800 3,62 2,93 
2.1 Nuôi nước ngọt Tấn 4.501 5.000 6.000 6.800 2,13 3,71 

2.2 Nuôi nước lợ mặn  Tấn 10.833 12.500 14.000 15.000 2,90 2,29 

2.3 Nuôi trên biển Tấn 3.504 5.000 6.000 9.000 7,37 3,71 

(ii). Phân bố không gian phát triển  

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên 03 vùng sinh thái: ngọt, mặn lợ và nuôi 
trên biển, theo hướng bền vững, hiệu quả; nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường. Chú trọng phát triển 
nuôi lồng bè trên sông, trên biển, ven biển và hải đảo theo hướng công 
nghệ cao. Cụ thể: 

• Nuôi nước ngọt: Diện tích nuôi nước ngọt giảm và ổn định con số 2.000 
ha trong giai đoạn 2021-2030. Tăng diện tích nuôi trồng thủy sản kết 
hợp ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thuộc diện tích của đất 
nông nghiệp bao gồm diện tích nuôi ao trong các đất thổ cư, nuôi cá mặt 
nước lớn trên hồ chứa thủy lợi, nuôi trong các ruộng trũng, mương 
vườn. Đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi với cơ cấu diện 
tích và sản lượng phù hợp. Đối tượng khuyến khích nuôi là các loại cá 
nước ngọt và thủy đặc sản. Phát triển chủ yếu tại huyện Châu Đức, 
huyện Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ: 

• Huyện Châu Đức: khu vực xã Suối Rao nuôi cá nước ngọt công 
nghiệp khoảng 100 ha giai đoạn từ 2021-2030; tận dụng các hồ chức 
nước nông nghiệp trên địa bàn huyện nuôi cá nước ngọt truyền 
thống, khoảng 1.000 ha. 

• Huyện Đất Đỏ: Diện tích khoảng 57 ha. Trong đó, diện tích nuôi tập 
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trung tại xã Láng Dài khu vực hồ Lồ Ồ với diện tích khoảng 22 ha. 

• TX. Phú Mỹ: Diện tích khoảng 20ha, tập trung chủ yếu tại xã Tóc 
Tiên. 

• Nuôi mặn lợ: Diện tích nuôi nước lợ giảm mạnh còn 3.816 ha (2025) 
và đến năm 2030 giảm còn 2.700 ha. Diện tích giảm chủ yếu là hình 
thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến. Tăng diện tích nuôi thâm 
canh, siêu thâm canh ứng dụng CNC. Nuôi mặn lợ đối tượng nuôi chủ 
lực (tôm sú, tôm thẻ). Đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo các quy trình 
sản xuất tốt VietGAP hoặc tương đương theo tiêu chuẩn của nhà nhập 
khẩu; đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định đạt chất lượng cao phục vụ 
khách du lịch, chế biến, xuất khẩu và đảm bảo an toàn thực phẩm. Phát 
triển các vùng nuôi thủy sản siêu thâm canh, thâm canh ứng dụng công 
nghệ cao, nuôi tiết kiệm nước, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường 
sinh thái. 

Phát triển chủ yếu tại các hạ lưu sông Chà Và, sông Dinh, sông Rạch 
Tranh và các khu đất trũng nhiễm mặn giáp theo các cửa sông; các khu 
rừng ngập mặn ven biển. Bố trí nuôi tập trung tại huyện Đất Đỏ, huyện 
Xuyên Mộc, với tổng diện tích khoảng 600 ha. 

• Nuôi biển và ven biển: Nuôi biển và ven biển: Tiếp tục thực hiện Quyết 
định 795/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế 
hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
trên sông thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025. 

• Khu vực sông Rạng - Chà Và - Mũi Giui 

• Tiểu khu 1: chia làm 2 khu: (i) Tiểu khu 1A - thuộc địa bàn phường 
Kim Dinh, thành phố Bà Rịa: diện tích: 29.117 m2. Tổng diện tích 
đặt lồng là 14.023 m2. Bố trí 300 lồng; Đối tượng nuôi: Cá biển 
(cá mú, cá bớp, cá chim, cá chẽm.....) và nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
(hàu cửa sông, hàu Thái Bình Dương); Thời hạn nuôi: 5 năm, từ 
năm 2021-2025; (ii) Tiểu khu 1B - thuộc địa bàn xã Long Sơn, 
Thành phố Vũng Tàu: Diện tích: 18.960 m2. Tổng diện tích đặt 
lồng là 9.100 m2. Bố trí 120 lồng; Đối tượng nuôi: Cá biển (cá mú, 
cá bớp, cá chim, cá chẽm.....) và nhuyễn thể hai mảnh vỏ (hàu 
cửa sông, hàu Thái Bình Dương); Thời hạn nuôi: 5 năm, từ năm 
2021-2025; (iii) Khu vực mở rộng: Tiểu khu 1A nối dài, thuộc địa 
bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa với tổng diện tích 13.341 
m2, diện tích đặt lồng 6.425 m2, dự tính chỉ bố trí 40 lồng nuôi hiện 
hữu và giãn khoảng cách các bè nuôi trong tiểu khu 1A. Đối tượng 
nuôi: Cá biển (cá mú, cá bớp, cá chim, cá chẽm.....) và nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ (hàu cửa sông, hàu Thái Bình Dương). Thời hạn 
nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025. 

• Tiểu khu 2: Tổng diện tích là 105.774 m2, trong đó diện tích đặt 
lồng là 49.208 m2, tổng số lồng: 1164 lổng. Bố trí nuôi cá biển (cá 
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mú, cá bớp, cả chim vây vàng, cá chẽm, cá đù mỹ...) và nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ (hàu cửa sông, hàu Thái Bình Dương). Thời hạn 
nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025. Khu vực mở rộng: Với tổng diện 
tích là 18.583 m2, diện tích đặt lồng là 6.341 m2 bố trí được 150 
lồng nuôi. Đối tượng: Nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ (hàu cửa 
sông, hàu Thái Bình Dương). Thời hạn nuôi: 5 năm, từ năm 2021-
2025. 

• Tiểu khu 3: Tổng diện tích mặt nước tiểu khu 3 là 95.164 m2, diện 
tích đặt lồng là 33.307 m2, bố trí 832 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
cá biển (cá mú, cá bớp, cá chim, cá chẽm, cá đù Mỹ, cá hường....) 
và nhuyễn thể hai mảnh vỏ (hàu cửa sống, hàu Thái Bình 
Dương). Thời hạn nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025.  

• Tiểu khu 4: Tổng diện tích mặt nước là 293.302 m2, tổng diện tích 
đặt lồng 137.000 m2, bố trí 3.242 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: cá 
biển (cá mú, cá chim, cá chẽm, cá bớp, tôm hùm xanh...) hàu cửa 
sông và hàu Thái Bình Dương. Thời hạn nuôi: 5 năm, từ năm 
2021-2025.  

• Tiểu khu 5: Tổng diện tích mặt nước là 90.727 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng 31.755 m2, bố trí 790 lồng. Đối tượng nuôi; cá biển 
(cá mú, cá chim, cá chẽm, cá bớp,...) và hàu. - Thời hạn nuôi: 5 
năm, từ năm 2021-2025. 

• Tiểu khu 6: Tổng diện tích mặt nước là 140.940 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng là 35.235 m2, bổ trỉ 880 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
cá biển (cá mú, cá chim, cá chẽm, cá bớp,..) và hàu. Thời hạn 
nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025.  

• Tiểu khu 7: Tổng diện tích mặt nước là 88.877 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng là 17.775 m2, bố trí 444 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
cá biển (cá mú, cá chim, cá chẽm, cá bớp,...) và hàu. Thời hạn 
nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025.  

• Tiểu khu 8: Tổng diện tích mặt nước là 131.707 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng là 62.894 m2, bố trí 1.580 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
cá biển (cá mú, cá chim, cá chẽm, cá bớp,...) và hàu. Thời hạn 
nuôi: 5 năm, từ năm 2021-2025. Khu vực mở rộng: Diện tích 
28.323 m2, diện tích đặt lồng là 13.525 m2, dự kiến bố trí 340 lồng 
nuôi. Đối tượng nuôi: Nuôi hàu. Thời hạn nuôi: 5 năm, từ năm 
2021-2025. 

• Khu vực sông Dinh (Đoạn từ cầu Gò Găng đến cầu Cỏ May) 

• Tiểu khu 9: Tổng diện tích mặt nước là 63.547 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng là 25.420 m2, bố trí 635 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
Cá biển (cả chim, chẽm, bóp, mú...) và nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
(hàu). Thời hạn nuôi: 3 năm, từ năm 2021-2023.  
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• Tiểu khu 10: Tổng diện tích mặt nước là 45.723 m2, trong đó diện 
tích đặt lồng là 18.289 m2, bố trí 498 lồng nuôi. Đối tượng nuôi: 
Cá biển (cá chim, chẽm, bớp, mú...) và nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
(hàu). Thời hạn nuôi: 3 năm, từ năm 2021-2023.  

Khu vực mở rộng: 

• Tiểu khu 11: Khu vực bên trái luồng (nằm giữa tiểu khu 9 và tiểu 
khu 1. Tổng diện tích 48.911 m2 với diện tích đặt lồng 6.000 m2, 
khu vực này có thể nuôi 150 lồng. Đối tượng nuôi: Nuôi hàu (hu 
cửa sông và hàu Thái Bình Dương). Thời hạn nuôi: 3 năm, từ 
năm 2021-2023.  

• Tiểu khu 12: Khu vực bên phải luồng (hưởng từ cầu Gò Găng 
đến cầu Cỏ May): Tổng diện tích 76.476 m2 với diện tích đặt lồng 
15.200 m2, bố trí 380 lồng nuôi. Đối tượng nuối: Cá biển và hàu 
(hàu cửa sống và hàu Thái Bình Dương). Thời hạn nuôi: 3 năm, 
từ năm 2021-2023. 

• Khu vực sông Cỏ May - Cửa Lấp (khu vực mở rộng): Khoanh vùng 
nuôi thủy sản lồng bè tại khu vực sông Cỏ May - Cửa Lấp, thuộc địa 
giới hành chính Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, không bao gồm 
khu vực xây dựng cầu Cỏ May 2 và khu vực cảng Hưng Thái. Khu 
vực nuôi bố trí 1 hàng bè dọc theo luồng.  

• Tiểu khu 13: Đoạn từ cầu Cỏ May đến dự án cầu Cỏ May 2, tổng 
diện tích 105.350 m2, diện tích đặt lồng 31.605 m2, bố trí được 
790 lồng nuôi.  

• Tiểu khu 14: Đoạn từ dự án cầu Cỏ May 2 đến khu vực cảng 
Hưng Thái, tổng diện tích 52.494 m2, diện tích đặt lồng 15.748 
m2, bố trí được 394 lồng nuôi.  

• Tiểu khu 15: Đoạn từ cảng Hưng Thải đến cửa Rạch Cây Khế, 
tổng diện tích 124.711 m2, diện tích đặt lồng 37.413 m2, bố trí 
được 935 lồng nuôi. Đối tượng: Nuôi hàu (hàu cửa sông và hàu 
Thái Bình Dương). Thời hạn: 3 năm, từ năm 2021-2023.  

• Tiểu khu 16: Rạch Cây Khế. Bố trí 2 khu vực nuôi phía hai bên 
bờ rạch hướng đi từ sông Cửa Lấp vào rạch Cây Khế; Diện tích 
khu 16.1: 31.803 m2 (bên bờ phải), diện tích đặt lồng 15.902 m2 
bố trí được 398 lồng nuôi. Diện tích khu 16.2: 27.862 m2 (bên bờ 
trái), diện tích đặt lồng 13.931 m2 bố trí được 348 lồng nuôi.  

Khu vực này là một nhánh sông cụt, tàu bè vận tải hầu như không 
qua lại nên có thể bố trí các bè nuôi hai bên luồng. Tuy nhiên, các 
bè nuôi phải đảm bảo không bị vi phạm luống và hành lang luống 
theo quy định. Đối tượng: Nuôi hàu (hàu cửa sông và hàu Thái 
Bình Dương). Thời hạn: 3 năm, từ năm 2021-2023. 

• Khu vực sông Mỏ Nhát: Hai bên bờ sông Mỏ Nhát thuộc địa bàn 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

410 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

quản lý của UBND thị xã Phú Mỹ đều thuộc quy hoạch đất sản xuất 
kinh doanh (cảng thủy nội địa, khu công nghiệp Phự Mỹ 3, khu 
logictis). Hiện nay, dự án logictis nằm phía bờ trái luống thuộc khu 
quy hoạch nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn phường Phước Hòa, 
thị xã Phủ Mỹ đang kiểm kê, đền bù mặt bằng để triển khai dự án. Vì 
vậy, Ban chỉ đạo họp và thống nhất để xuất không xây dựng kế hoạch 
nuôi tại khu vực này, chỉ đề xuất có lộ trình cho phép các cơ sở nuôi 
đến hết năm 2022 để người dân thu hồi tài sản trong thời gian các 
dự án chưa triển khai, các cơ sở nuôi sẽ phải cam kết tự tháo dỡ khi 
hết thời gian quy định.  

(Tọa độ và vị trí các Tiểu khu cụ thể theo Quyết định 795/QĐ-UBND 
ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh).. 

• Vùng nuôi biển: Đẩy mạnh phát triển nuôi biển trong thời gian tới; 
chủ yếu ở huyện Côn Đảo sẽ phát triển nuôi có chọn lọc ở vịnh Côn 
Sơn (trong đó nuôi trai lấy ngọc với quy mô 100 ha), vịnh Bến Đầm 
và vịnh Đông Bắc; đối tượng nuôi chủ yếu là ngọc trai và một số thủy 
đặc sản phục vụ khách du lịch. Định hướng bố trí vùng nuôi biển ven 
bờ, vùng vịnh đảm bảo tiêu chí nuôi lồng bè trên biển như: không bị 
ảnh hưởng sóng gió lớn, lưu tốc dòng chảy phù hợp và không chồng 
lấn với các ngành công nghiệp, giao thông thủy (dầu khí, cảng biển, 
vận tải biển).  

• Phát triển sản xuất giống công nghệ cao: Sớm hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng khu quy hoạch sản xuất giống thủy sản tập trung tại thị trấn Phước 
Hải huyện Đất Đỏ để di dời các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa 
bàn tỉnh vào khu quy hoạch.  

2.3.3. Giải pháp chủ yếu 
a). Huy động và phân bổ vốn đầu tư 

Tăng vốn đầu tư theo hướng đa dạng hóa các nguồn vốn, gồm: 

(1). Vốn ngân sách tập trung đầu tư vào các dự án về cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội, 
các công trình thủy lợi đầu mối và các dịch vụ công cần sự giám sát chặt chẽ của 
nhà nước như giám sát và kiểm soát dịch bệnh, quản lý rủi ro thiên tai, nghiên cứu 
khoa học, xây dựng trình diễn và chuyển giao các mô hình mới như mô hình nông 
nghiệp đô thị, mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho 
nông dân...  

(2). Khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh nông nghiệp để thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư và coi đây là 
nguồn vốn chủ lực để phát triển nông nghiệp trong tương lai; trên cơ sở đó, từng 
bước giảm tỷ trọng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. 

(3). Tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân: cùng với vốn 
đầu tư của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư của các hộ nông dân cũng góp phần 
rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn này được đầu 
tư để phát triển sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
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mua phân bón, giống mới... Hiện nay, vốn đầu tư của các hộ nông dân được tập 
trung vào mở rộng quy mô sản xuất hàng hoá theo mô hình trang trại với số vốn 
đầu tư tương đối lớn. Tiềm năng của nguồn vốn này là rất to lớn bởi vì nó phụ 
thuộc lớn vào thu nhập của các hộ nông dân. Khi năng lực sản xuất tăng, năng 
suất lao động tăng thì thu nhập của hộ nông dân cũng tăng. Thu nhập của các hộ 
nông dân một phần phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, một phần tích luỹ. Mặt 
khác, đầu tư của các hộ nông dân phụ thuộc phần lớn vào tiết kiệm của họ nên 
khi năng lực sản xuất tăng thì đầu tư của hộ nông dân cũng tăng lên. 

(4). Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ngày càng nhiều vào sản xuất và kinh 
doanh nông nghiệp: doanh nghiệp hiện nay rất đắn đo khi tham gia đầu tư vào 
nông nghiệp, nhất là công đoạn sản xuất mà họ chủ yếu tham gia vào khâu thu 
gom, sơ chế và tiêu thụ. Chính vì vậy, họ không quan tâm đến toàn chuỗi sản xuất. 
Do vậy, UBND tỉnh và ngành nông nghiệp cần có chính sách ưu đãi hơn (về hạn 
điền và thời gian thuê đất, hỗ trợ tích tụ đất đai, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào 
tạo nguồn lực...) để họ quan tâm hơn đến đầu tư vào nông nghiệp. Cần tạo điều 
kiện để nông dân góp quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp như mua cổ phiếu để 
họ yên tâm giao đất. Với đầu tư thiết bị, máy móc cần có chính sách ưu đãi về lãi 
suất, không tính theo năm mà chỉ tính theo mùa vụ sản xuất. Khi doanh nghiệp 
đầu tư vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định hướng thị 
trường, lựa chọn công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tư. Đầu tư của các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ đóng góp tốc độ và quy mô đầu tư cho 
nông nghiệp và cho nền kinh tế. Phương thức đầu tư chủ yếu của các doanh 
nghiệp là hỗ trợ kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi, ứng trước vốn cho nông dân 
mua vật tư, phân bón để đảm bảo sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn bao 
tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các hộ nông dân, nhất là những sản phẩm nông 
sản là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

(5). Tận dụng tối đa vai trò của nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng như: ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương 
mại... theo phương thức cho vay không lãi hoặc lãi suất ưu đãi để bù giá vật tư 
nông nghiệp, giá bán nông sản hàng hoá cho nông dân.  

(6). Để thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, cần có quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư; chuyển đổi một 
phần quỹ đất của các nông, lâm trường để vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao hoặc kêu gọi các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến thuê đất, phát 
triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. 

(7). Tận dụng mọi cơ hội để thu hút các nguồn vốn khác: các nguồn vốn khác bao gồm 
nguồn vốn liên doanh liên kết, vốn lồng ghép các chương trình dự án, vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn vay, viện trợ, hợp tác khoa học kỹ thuật 
của các quốc gia phát triển và các tổ chức quốc tế như UNDP, PAM, FAO, ADB, 
WB, IMF, UNICEF, OECF... đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Nguồn này chủ 
yếu tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nước sạch, vệ sinh môi 
trường, sức khoẻ cộng đồng đặc biệt là sức khoẻ phụ nữ, người nghèo và trẻ em. 
Lợi thế của nguồn vốn này là cho vay với lãi suất thấp (0 - 2%), thời gian trả nợ 
dài (30 - 40 năm). 
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b). Phát triển nguồn nhân lực 

(1). Rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo phục vụ cho phát triển nông nghiệp 
CNC, sản xuất các sản phẩm theo hướng an toàn, hữu cơ, cơ giới hóa đồng bộ, 
chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chứng nhận an toàn; sản xuất theo 
chuỗi; sản xuất tuần hoàn; kinh doanh nông nghiệp.  

(2). Xây dựng chương trình, tổ chức các lớp đào tạo miễn phí cho người nông dân, 
cán bộ HTX, cán bộ trong ngành NN tại địa phương những kiến thức mới về BĐKH, 
nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, kỹ năng quản lý, tiếp thị, kỹ năng 
về công nghệ số, cơ giới hóa v.v. nhằm xây dựng lực lượng nông dân chuyên 
nghiệp, hiểu biết, có trình độ và trách nhiệm.  

(3). Thiết kế các chương trình đào tạo thiết thực hiệu quả thông qua đó đào tạo lực 
lượng lao động có trình độ chuyên môn, hiểu biết về an toàn lao động, chuyên 
nghiệp. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các kiến thức 
về an toàn lao động, bảo quản chế biến, quản lý, KHCN thị trường, môi trường v.v. 
cho các cơ sở làng nghề, cơ sở chế biến/DN vừa và nhỏ ở các địa phương.  

(4). Tổ chức đào tạo và đào tạo lại những kiến thức mới về quản lý, về công nghệ mới, 
về chuyển đổi số, về các mô hình nông nghiệp tiên tiến bền vững cho hệ thống 
khuyến nông nhằm nâng cao năng lực và củng cố hệ thống khuyến nông nhà 
nước, khuyến nông cộng đồng tại địa phương. Đầu tư xây dựng chương trình phát 
triển khuyến nông điện tử.  

(5). Có chương trình hỗ trợ học phí cho các sinh viên trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây 
dựng chương trình đào tạo cấp học bổng trong và ngoài nước cho cán bộ nghiên 
cứu đầu ngành cho lĩnh vực nông nghiệp. 

(6). Xây dựng chương trình hợp tác đưa lao động nông nghiệp sang một số quốc gia 
có nền nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, v.v. để học 
hỏi kinh nghiệm kiến thức mới để trở về phát triển nông nghiệp nước nhà. Thường 
xuyên tổ chức các chương trình trao đổi giao lưu nâng cao kiến thức cho lao động 
nông nghiệp, cán bộ HTX, cán bộ cộng đồng... 

(7). Đổi mới phương pháp đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, tập trung vào 
đào tạo năng lực thực hành, tập trung vào những kỹ năng, kỹ thuật cốt lõi và các 
kỹ năng mềm để thích ứng và phát huy trong môi trường công nghệ hiện đại. Từng 
bước đưa các công nghệ mới đặc thù trong NN như: công nghệ sinh học, công 
nghệ số, tự động hóa, cơ khí chính xác, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số trong 
sản xuất thông minh; nông nghiệp thông minh... vào các chương trình đào tạo dài 
hạn; đào tạo theo hướng liên ngành, đa ngành. Ứng dụng công nghệ số trong đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn, sử dụng các trang thiết bị 
hiện đại, CNC trong giảng dạy và thực hành 

(8). Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với người học và người tham gia 
đào tạo cho phù hợp; có chính sách hỗ trợ giáo viên, giảng viên tham gia đào tạo 
tại các địa bàn khó khăn; Xây dựng chính sách hỗ trợ sau đào tạo: kết nối việc 
làm, hỗ trợ khởi nghiệp, tìm việc làm, và các chính sách liên quan như tín dụng, 
đất đai, hỗ trợ phát triển KHCN,v.v. thu hút cán bộ trẻ, cán bộ giỏi về làm việc tại 
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địa phương.  

(9). Tổ chức đào tạo nghề NN gắn với nhu cầu của người học và yêu cầu của đơn vị 
sử dụng lao động. Tiến hành khảo sát đánh giá bài bản nhu cầu học nghề của 
người dân gắn với yêu cầu sử dụng lao động của DN, HTX và định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu 
cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo.  

c). Liên kết hợp tác phát triển 

(1). Tăng cường liên kết vùng và sự tham gia “4 nhà” 

(i). Liên kết với các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền các cấp, các 
ngành ở địa phương, các viện - trường, với các doanh nghiệp và tổ chức 
nông dân nhằm tạo sự đồng thuận, thực hiện có hiệu quả các chương trình, 
dự án, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, huy động các nguồn 
lực cho phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, tìm ra các giải 
pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hành nông, thủy 
sản có lợi thế cạnh tranh là lúa gạo, thủy sản và nhân rộng các mô hình tổ 
chức sản xuất tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng 
hóa lớn, hài hòa lợi ích của các bên tham gia, thực hiện mục tiêu cuối cùng 
là phát triển nền nông nghiệp bền vững và nâng cao thu nhập cho người 
nông dân; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng nhanh tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất 
lượng nông, thủy sản. 

(ii). Nhà nước tập trung xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, phát triển các 
ngành hàng chủ lực, các chương trình và dự án đầu tư các vùng sản xuất 
nguyên liệu kèm theo chính sách khuyến khích để tạo thuận lợi cho phối 
hợp thực hiện giữa các địa phương trong vùng và giữa các cấp, các ngành 
trong cùng một địa phương, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư, 
tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tín dụng tiến hành cho vay vốn theo các 
quy định; hoàn thiện các chế tài trong việc thực hiện hợp đồng giữa nhà 
nông với các nhà, trong đó quy định rõ quyền lợi vật chất của các bên tham 
gia hợp đồng; tổ chức nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả; nâng cao 
vai trò của các cấp chính quyền trong việc điều chỉnh, xử lý những bất cập, 
tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

(iii). Các doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa các hình thức ký kết hợp đồng 
theo hướng gia tăng cộng đồng trách nhiệm và gắn kết lợi ích kinh tế giữa 
doanh nghiệp với nông dân, trước mắt mở rộng hình thức ứng trước vốn, 
giống, vật tư, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và mua lại nông sản theo giá cả 
thống nhất ghi trong hợp đồng hoặc bán vật tư trả chậm và mua lại nông 
sản theo giá thỏa thuận; tiến tới các hình thức liên kết cao hơn như: nông 
dân góp vốn bằng đất hoặc cho doanh nghiệp thuê đất rồi sản xuất theo 
yêu cầu của doanh nghiệp.  
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(iv). Thực hiện liên kết giữa Doanh nghiệp - Tổ chức tín dụng - Nông dân trong 
việc vay vốn sản xuất để giảm bớt các thủ tục vay vốn hiện còn đang bất 
cập hoặc liên kết giữa Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nông dân trong việc 
hỗ trợ đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây con, quy trình 
sản xuất và chế biến. 

(v). Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của hộ nông dân trong việc thực 
thi hợp đồng kinh tế; củng cố và phát triển mạnh kinh tế tập thể để có thể 
đại diện hộ thành viên đứng ra ký kết hợp đồng, vừa tạo thuận lợi trong việc 
hình thành các vùng sản xuất tập trung, vừa giảm đầu mối ký kết hợp đồng 
cho các doanh nghiệp và tăng vai trò tự quản trong việc thực hiện hợp đồng. 

(vi). Tổ chức thực hiện liên kết vùng theo các chủ trương, chính sách đã được 
Thủ tướng chính phủ ban hành cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

(2). Tăng cường liên kết và nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng 

(i). Chuỗi giá trị sản phẩm là một loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh có 
quan hệ với nhau từ việc cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất, thu gom, chế 
biến và cuối cùng là bán sản phẩm cho người tiêu dùng. 

(ii). Trong chuỗi giá trị có các khâu có thể mô tả cụ thể bằng các hoạt động, 
người thực hiện các chức năng của các khâu trong chuỗi gọi là tác nhân. 
Trong chuỗi giá trị còn có các nhà hỗ trợ chuỗi giá trị; nhiệm vụ của các nhà 
hỗ trợ chuỗi là tạo môi trường thuận lợi để các tác nhân thực hiện tốt chức 
năng của mình trong khâu. 

(iii). Nâng cấp chuỗi giá trị là thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn 
trong chuỗi nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường 
để phát triển chuỗi một cách bền vững. Để nâng cấp chuỗi giá trị thành công 
cần tiến hành củng cố và phát triển các mối liên kết ngang và liên kết dọc, 
quản lý nâng cấp chuỗi. 

• Liên kết ngang (liên kết giữa những người sản xuất): Các hộ gia đình 
góp vốn, ruộng đất hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển sản 
xuất theo hướng cánh đồng lớn, vùng sản xuất tập trung thâm canh, quy 
mô lớn, tổ đội đánh bắt trên biển tạo liên kết với nhau nhằm phát huy 
thế mạnh đẩy nhanh tiến bộ khoa học vào sản xuất quy mô lớn với chất 
lượng sản phẩm tốt, có tư cách pháp nhân để thương thảo và ký kết 
hợp đồng với các doanh nghiệp. 

• Liên kết dọc (liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất): Doanh 
nghiệp thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản liên kết với 
doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật tư nông sản và cử đại diện thương 
thảo, ký kết hợp đồng với nông dân cả về cung ứng vật tư, tư vấn sản 
xuất và tiêu thụ nông sản, đảm bảo phân chia hài hòa lợi ích giữa các 
bên tham gia. 

• Quản lý, nâng cấp chuỗi: Quản lý chuỗi thông qua liên kết các chính 
sách từ Trung ương và vai trò của các sở ngành liên quan đến chuỗi giá 
trị sản phẩm. Không ngừng xây dựng và nâng cấp chuỗi khép kín nhằm 
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xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, tiến đến hình thành thương 
hiệu hàng hóa. Chia sẻ thu nhập và rủi ro cho tất cả các tác nhân trong 
chuỗi giá trị.  

(iv). Ngoài việc củng cố và phát triển các mối liên kết ngang và liên kết dọc cần 
có các giải pháp để tăng cường vai trò của các tác nhân hỗ trợ giá trị như: 
Các viện, trường, các trung tâm nghiên cứu và các nhà khoa học, các hội, 
hiệp hội và các cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Các 
tác nhân hỗ trợ giá trị bao gồm: Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, Sở Nông 
nghiệp PTNT, phòng nông nghiệp huyện, khuyến nông, khuyến ngư các 
cấp, bảo vệ thực vật, các hội, hiệp hội, các tổ chức đoàn thể, ngân hàng và 
các cơ quan truyền thông; Các viện, trường, các trung tâm nghiên cứu và 
các nhà khoa học khác... Trong đó, Nhà nước mà trực tiếp là Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh, phòng nông nghiệp và PTNT huyện là cơ quan chủ trì 
thực hiện, tổ chức liên kết, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng 
các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

d). Quảng bá, tiêu thụ, hợp tác quốc tế 

Kiên trì thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Tăng cường liên kết, liên doanh giữa người sản xuất với các doanh nghiệp thu 
mua chế biến, tiêu thụ nông sản. Tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở mang 
thị trường. Gắn nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và tiêu chuẩn hoá các sản 
phẩm xuất khẩu theo tiêu chuẩn Global GAP, Viet GAP, tiêu chuẩn hữu cơ. Thực hiện 
chế độ thưởng xuất khẩu, khuyến khích phát triển mạng lưới HTX làm dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm, mở rộng liên kết, liên doanh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bên ngoài 
vào kinh doanh hàng xuất khẩu. 

(1). Đẩy mạnh công tác dự báo thông tin thị trường 

(i). Các ngành có liên quan như: Công thương, Nông Nghiệp và PTNT…, các 
hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan nghiên 
cứu thị trường của Trung ương hình thành một Chương trình nghiên cứu, 
thu thập, phân tích, quảng bá kết quả nghiên cứu thị trường một cách hiệu 
quả. Sau đó, phổ biến thông tin thị trường hàng hóa cung cấp cho người 
sản xuất qua hệ thống thông tin đại chúng, khuyến nông, các doanh nghiệp 
liên kết nhằm gắn sản xuất với thị trường, tăng khả năng tiếp thị, điều chỉnh 
sản xuất phù hợp với thị trường. 

(ii). Tổ chức xúc tiến thương mại một cách có hiệu quả với nhiệm vụ tư vấn kinh 
doanh đối với các doanh nghiệp về thị trường trong và ngoài nước; tổ chức 
tập huấn, giao lưu giữa doanh nghiệp với các HTX, THT, chủ trang trại, 
nông dân sản xuất giỏi để cập nhật thông tin mới về thị trường, kỹ năng 
quản trị, ưu tiên xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, kinh nghiệm và 
kiến thức đáp ứng yêu cầu trong tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực và 
thế giới. 

(iii). Quan tâm khai thác thị trường các nước trong khu vực, EU, Mỹ, Trung 
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Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nga, Trung Đông… đối với các mặt 
hàng gạo, thủy sản và rau quả đông lạnh. Chú trọng khai thác thị trường 
Campuchia về tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt và thủy sản, nhập khẩu các 
nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và sản xuất ngành nghề. 

(iv). Có chính sách khen thưởng cụ thể đối với các doanh nghiệp và cá nhân tìm 
được thị trường xuất khẩu mới, có sức mua lớn. Thành lập, quản lý và sử 
dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ xuất khẩu. 

(2). Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản 
phẩm 

(i). Hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất nghiên cứu thông tin, dự báo, điều 
chỉnh phương án sản xuất gắn với thị trường. Tận dụng cơ hội thị trường 
để tổ chức phát triển sản xuất, mở rộng quy mô; từng bước xây dựng chuỗi 
liên kết phát triển sản xuất, chế biến sâu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 
thương mại, mở rộng thị phần sản phẩm. 

(ii). Phát triển thương mại nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới, trọng tâm 
hướng vào: Đổi mới mô hình tổ chức quản lý, lồng ghép các chương trình, 
dự án đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các chợ và trung tâm thương mại; 
củng cố, phát triển chợ nông thôn, mạng lưới thu mua, bán lẻ, hình thành 
các chợ đầu mối… khơi thông thị trường hàng hóa nông sản. 

(iii). Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm 
nông nghiệp hàng hóa chủ lực, sản phẩm OCOP; tham gia giới thiệu, quảng 
bá sản phẩm tại các hội chợ trong nước và quốc tế. 

(iv). Chấn chỉnh có hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng 
hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm nông thủy sản, công tác giết mổ, vệ 
sinh thú y; chỉ đạo nhân rộng mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông 
sản theo chuỗi…     

(3). Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường và nâng cao trách nhiệm 
tiêu thụ nông sản hàng hóa của các doanh nghiệp 

(v). Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra về chất lượng phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và NTTS, cây con giống. Ngăn 
chặn tình trạng vật tư, cây con giống không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông 
trên thị trường gây thiệt hại cho người sản xuất. 

(vi). Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhà 
nước trong việc thu mua và chế biến nông sản, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp, cung ứng tín dụng… thông qua các hình thức hợp đồng với nông 
dân để chủ động cung ứng đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhất 
là ở khu vực sản xuất tập trung, các chợ đầu mối và các cụm dân cư theo 
tinh thần Nghị định 98/2018/NĐ-CP. 

(vii). Khuyến khích và ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chế biến 
nông sản hàng hóa; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế trong tỉnh đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết với các doanh 
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nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng. 

(viii). Các ngành chức năng phát hiện sớm các bất hợp lý, ách tắc trong điều 
hành xuất nhập khẩu và thu mua nông thủy sản để kịp thời đề xuất lên 
UBND tỉnh kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương để sớm 
tháo gỡ. 

(4). Đầu tư xây dựng các chợ nông sản và mạng lưới chợ nông thôn 

(i). Phát triển các phương thức giao dịch thị trường hiện đại, nhất là hàng hóa 
nông-thủy sản và vật tư nông nghiệp để ổn định giá, giảm bớt rủi ro cho 
người sản xuất và người tiêu dùng. Tăng cường quản lý nhà nước về giá 
đối với một số mặt hàng thiết yếu theo quy định của Trung ương; xây dựng 
tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 
trường. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các sai phạm. 

(ii). Thực hiện các chính sách đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm 
bảo hiểm, nhất là các dịch vụ bảo hiểm đối với con người và hàng nông 
sản.  

(iii). Đẩy mạnh xã hội hóa, vận dụng hợp lý những mặt tích cực của cơ chế thị 
trường, có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng khuyến khích và huy 
động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước phát triển mạnh các dịch 
vụ tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm mới trong hệ thống đa dạng 
hoá cây trồng vật nuôi. 

(iv). Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh 
khác trong và ngoài nước nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng 
KTTĐPN, trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của nhau để cùng phát 
triển, hai bên cùng có lợi. Kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của 
các tỉnh có thể tham gia đầu tư xây dựng hợp tác và kêu gọi đầu tư đến các 
khu kinh tế cửa khẩu. Hợp tác quốc tế và hợp tác phát triển liên tỉnh với TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh khác trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công 
nghiệp chế biến, thương mại... 

3. Định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội  
3.1. Định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo  
3.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Phát triển toàn diện, đồng bộ mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, bao gồm công lập và 
ngoài công lập, từ bậc mầm non đến đại học; phát triển mạng lưới đi đôi với đầu tư cơ 
sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản 
lý giáo dục. Hình thành nền giáo dục - đào tạo mở, hiện đại, hội nhập, góp phần nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài (đào tạo nhân lực chất lượng cao), đáp 
ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế của địa phương, vùng và cả nước. Phấn đấu 
đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm giáo dục - đào 
tạo có thương hiệu của vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 
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(1). Giáo dục mầm non 

(i). Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99% năm 2025 và duy trì tỷ lệ này đến 
năm 2030. Tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi mẫu giáo đến lớp đạt 96% năm 2025 
và 98% năm 2030.  

(i). Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 50% năm 2025 và 55% năm 
2030.  

(ii). Tỷ lệ giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên đạt 60% năm 2025 và 100% 
năm 2030. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học trở lên đạt 80% năm 2025 và 
90% năm 2030.  

(2). Giáo dục cấp Tiểu học (TH) 

(i). Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,90% năm 2025 và tăng lên 99,98% năm 
2030; Phấn đấu tăng tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi đến năm 
2025 đạt 99,5% và tăng lên 99,80% năm 2030. 

(ii). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75% vào năm 2025 và 80% vào năm 
2030.  

(iii). Nâng tỉ lệ giáo viên có trình độ đại học trở lên đạt 80% năm 2025 và đạt 
100% vào năm 2030.  

(iv). Phấn đấu tỷ lệ số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 3 là 100% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. 

(3). Giáo dục cấp Trung học cơ sở (THCS)  

(i). Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 98,5% vào năm 2025 và đạt 
99,5% vào năm 2030; Tỷ lệ học sinh chuyển cấp từ tiểu học lên Trung học 
cơ sở đạt 99,9% năm 2025 và tăng lên 100% vào năm 2030; 

(ii). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
đạt 35% vào năm 2025 tăng lên 40% năm 2030; 

(iii). Tỷ lệ trường THCS đạt chuẩn quốc gia đạt 75% năm 2025 và 80% năm 
2030; 

(iv). Tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học trở lên và thạc sĩ trở lên lần lượt đạt tỷ lệ 
90% và 3,0% vào năm 2025 và 100% và 6,0% năm 2030; Tỷ lệ giáo viên 
đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên đạt 90% vào năm 2025 và tăng 
lên 98% năm 2030. 

(v). Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2 đến năm 2025 là 100% và duy 
trì vững chắc cho những năm tiếp theo; mức độ 3 đạt 75% năm 2025 và 
tăng lên 100% vào năm 2030. 

(4). Giáo dục cấp Trung học phổ thông (THPT)  

(i). Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đúng độ tuổi đạt 75% năm 2025 và đạt 
80% đến năm 2030;  

(ii). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT đạt 65% vào năm 2025 
và đạt 60% đến năm 2030;  



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

419 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(iii). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT vào học GDNN đạt 35% vào năm 2025 và 
40% đến năm 2030;  

(iv). Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và 
tương đương đạt 91,50% vào năm 2025 và tăng lên 94% năm 2030. 

(v). Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia khoảng 60% vào năm 2025 và 65% 
vào năm 2030.  

(vi). Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên là 20% vào năm 2025 lên 25% 
năm 2030;  

(vii). Tỷ lệ giáo viên đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp là 90% vào năm 
2025 tăng lên 95% năm 2030. 

(5). Giáo dục thường xuyên  

(i). Giáo dục thường xuyên cùng với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tiếp tục vai trò kiến tạo, xây dựng 
xã hội học tập. Đảm bảo mục tiêu xóa mù chữ, tất cả đối tượng học 
sinh/người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chưa học trung học 
phổ thông (có nhu cầu) đều được tham gia học các chương trình giáo dục 
thường xuyên. 

(ii). Phấn đấu nâng tỷ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi đạt 99,5% 
vào năm 2025 tăng lên 99,9% năm 2030. 

(6). Giáo dục nghề nghiệp  

(i). Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 
bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 
102.200 người. Trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng (không bao gồm cao 
đẳng sư phạm) là 6.000 người (chiếm 5,87%), trung cấp 26.600 người 
(chiếm 26,03%), trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 69.600 người 
(chiếm 68,1%). Đến năm 2030, đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 
110.900 người (cao đẳng 6.600 người; trung cấp 28.900 người; sơ cấp và 
đào tạo thường xuyên 74.400 người). 

(ii). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% 
năm 2025, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 
50%. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%, trong đó, tỷ 
lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 55%. 

(7). Giáo dục đại học  

(i). Khuyến khích nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, cơ sở vật chất, đội 
ngũ nhà giáo; tăng quy mô tuyển sinh, đa dạng hóa các ngành nghề lĩnh 
vực đào tạo của Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường đại học Dầu 
khí. Phấn đấu đến năm 2030, Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường 
đại học Dầu khí trở thành những trường đại học có thứ hạng cao ở trong 
nước và quốc tế. 

(ii). Khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư thành lập Viện, 
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Học Viện, Trường đại học gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp, đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp, cho tỉnh và cả vùng. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050  

Hình thành nền giáo dục hiện đại, hội nhập, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với 
các dịch vụ giáo dục và đào tạo có chất lượng. Trong đó, hệ thống cơ sở giáo dục - đào 
tạo (trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học...), đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn 
quốc tế. Phấn đấu đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm đào tạo 
tầm cỡ quốc tế trên một số lĩnh vực, ngành nghề như: kinh tế cảng, logistics, hàng hải, 
du lịch...vào năm 2050. 

3.1.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục và 
đào tạo  

a). Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo 

(1). Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tuân thủ các tiêu chí/nguyên 
tắc theo các quy định55 như sau:  

(i). Cấp mầm non:  

• Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp 
và tối đa 20 nhóm, lớp; đối với các xã thuộc vùng khó khăn cần đảm bảo 
quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp. Diện tích đất xây dựng trường/điểm 
trường đạt mức bình quân tối thiểu 12m2/cháu; đối với các đô thị, khu 
vực trung tâm có quỹ đất hạn chế bình quân tối thiểu 10m2/cháu. 

• Không thành lập mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập; sắp xếp 
giảm thiểu các điểm trường lẻ nhằm đảm bảo cho trẻ được chăm sóc, 
giáo dục ở các điểm trường tập trung, điểm trường trung tâm. 

• Khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 
Việc đầu tư xây dựng cần đáp ứng các tiêu chí/nguyên tắc nêu trên. 

(ii). Cấp tiểu học: Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 10 
lớp và tối đa 30 lớp; đối với vùng khó khăn cần đảm bảo quy mô tối thiểu 
05 lớp. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương trong tỉnh có thể bố trí các 
điểm trường ở những địa bàn khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho học 
sinh đến trường nhưng không quá 05 điểm trường; đối với các xã thuộc 
vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm 
trường. Diện tích đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ 

                                            
55 Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 
27/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 
số Số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT quy 
định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 
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sở số lớp, số học sinh bình quân tối thiểu 10m2/học sinh; đối với các đô thị, 
khu vực trung tâm có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2/học 
sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích đất cho các hạng mục công 
trình phục vụ nội trú bảo đảm 6 m2/học sinh nội trú. 

(iii). Cấp Trung học cơ sở: Xây dựng các trường học phải đảm bảo quy mô tối 
thiểu 8 lớp và tối đa 45 lớp. Diện tích đất xây dựng trường, điểm trường 
bình quân tối thiểu 10 m2/học sinh; đối với các đô thị, khu vực trung tâm có 
quỹ đất hạn chế, cho phép bình quân tối thiểu 8 m2/học sinh. Đối với trường 
có khu vực nội trú, diện tích đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội 
trú bảo đảm 6 m2/học sinh nội trú. 

(iv). Cấp Trung học phổ thông: Các trường học phải đảm bảo quy mô tối thiểu 
15 lớp và tối đa 45 lớp. Diện tích đất xây dựng trường được xác định trên 
cơ sở số lớp bình quân tối thiểu 10 m2/học sinh; đối với trường có khu nội 
trú, diện tích đất cho các hạng mục công trình nội trú bảo đảm 6m2/học sinh 
nội trú. 

• Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển mạng lưới các trường mầm non, 
tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu 
cầu học tập của người dân; khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập trường 
ngoài công lập ở khu tập trung đông dân cư (các khu công nghiệp, khu 
đô thị mới…). 

• Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục theo hướng 
kiên cố hoá và đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trang thiết bị; đẩy 
mạnh xã hội hoá thu hút nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển. 

(2). Giáo dục nghề nghiệp 

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 
như sau: 

(i). Hệ thống Trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Hoàn thành sáp nhập Trung tâm 
giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục hướng nghiệp, Trung tâm dạy 
nghề ở mỗi huyện, thị, thành phố thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ 
chức đào tạo. 

(ii). Hệ thống các trường Trung cấp: Đến năm 2030, hoàn thành sát nhập 
trường trung cấp công lập vào trường cao đẳng có nhiều ngành nghề đào 
tạo trùng nhau hoặc giải thể nếu hoạt động không hiệu quả. Không hình 
thành các trường trung cấp công lập mới.   

(iii). Hệ thống các trường Cao đẳng: 

• Rà soát, sắp xếp lại các trường Trung cấp, Cao đẳng công lập: đối với 
các trường Trung cấp có nhiều ngành nghề đào tạo trùng với ngành 
nghề đào tạo của trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thực hiện sáp nhập 
thành một trường Cao đẳng đa ngành, nghề nhằm tập trung nguồn lực 
đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào đạo nhân lực. Theo 
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đó, thành lập trường Cao đẳng y tế tỉnh tại TP. Bà Rịa, quy mô 2,4 ha 
trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp y tế hiện nay. 

• Đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp công lập đang hoạt động có 
hiệu quả, đã tự chủ; hoặc các trường đang được tỉnh xem xét, phê duyệt 
phương án tự chủ thì tiếp tục triển khai đào tạo theo quy định hiện hành, 
không xem xét sắp xếp, tổ chức lại. 

• Đối với trường Cao đẳng du lịch (trực thuộc Bộ VHTT và DL) nằm trong 
danh sách các trường nghề chất lượng cao đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/201456 tiếp tục 
đầu tư thành trường chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước phát triển 
trong nhóm G20, và trình độ các nước ASEAN-4. 

(iv). Về phát triển mạng lưới các cơ sở GDNN ngoài công lập: Khuyến khích các 
thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư phát triển các cơ sở GDNN gắn 
với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đến năm 2030, một 
số Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn đều thành lập 
hoặc liên kết xây dựng/thiết kế các cơ sở, chương trình đào tạo để đào tạo 
nhân lực phục vụ doanh nghiệp và cung ứng cho nền kinh tế. 

(v). Giáo dục đại học: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để Trường đại học 
Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường đại học Dầu khí Việt Nam tăng cường đầu 
tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy; đào tạo, bồi dưỡng, 
thu hút được đội ngũ giáo viên/giảng viên giỏi; hỗ trợ đẩy mạnh liên kết, liên 
thông với các cơ sở đào tạo lớn ở trong và ngoài nước nhằm đào tạo nhân 
lực chất lượng cung ứng cho thị trường lao động. 

b). Định hướng phân bố không gian mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo  

(1). Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Mạng lưới các 
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phân bố 
ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Số lượng các cơ sở giáo dục của mỗi 
cấp học; việc thành lập mới hay hợp nhất, sáp nhập, chia tách do UBND cấp huyện 
và UBND tỉnh quyết định phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của 
địa phương trong cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ. 

(2). Giáo dục nghề nghiệp:  

(i). Hệ thống các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập phân bố ở 8/8 địa 
phương trên địa bàn tỉnh trên cơ sở sáp nhập một số trung tâm như: Trung 
tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục hướng nghiệp, Trung tâm 
dạy nghề ở mỗi huyện. Ngoài trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tùy 
từng địa phương có thể thu hút thành lập các Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp ngoài công lập đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề nghiệp cho người 
dân. 

                                            
56 Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề 
chất lượng cao đến năm 2020” 
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(ii). Hệ thống các trường Trung cấp, Cao đẳng phân bố tập trung ở một số đô 
thị lớn như: TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ. Đặc biệt là khu vực 
Hành lang kinh tế phía Tây dọc theo QL51, nơi tập trung các hoạt động kinh 
tế, thương mại, dịch vụ với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở trong và 
ngoài nước đặt trụ sở, tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

(3). Giáo dục đại học: Các trường đại học của tỉnh tập trung ở TP. Bà Rịa; TP. Vũng 
Tàu.  

c). Định hướng quản lý giáo dục và phát triển nhân lực 

(1). Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo 

(i). Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên/giảng viên đạt 
chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, trình 
độ tin học, trình độ ngoại ngữ, tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến, 
hiện đại theo xu thế của CMCN 4.0.  

(ii). Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển đội ngũ cán 
bộ quản lý giáo dục, giáo viên/giảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn 
cao cống hiến lâu dài tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

(2). Phát triển nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội: Trong thời kỳ 2021-
2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung phát triển về công nghiệp, cảng biển, 
logistics, du lịch, kinh tế đô thị, bất động sản, khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Do đó, bên cạnh việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, 
tỉnh cần đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực 
nêu trên; tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hoá mục tiêu 
phát triển kinh tế của tỉnh.  

3.1.3. Giải pháp chủ yếu 
(1). Nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, định hướng phát triển giáo dục đào tạo 

chất lượng cao 

(i). Tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục - đào tạo các cấp, đạt chuẩn 
cấp quốc gia, tiệm cận chuẩn khu vực và thế giới, ứng dụng công nghệ 4.0 
trong quá trình dạy và học. Chú trọng đáp ứng yêu cầu nhân lực cho ngành 
quan trọng như công nghiệp hàm lượng công nghệ cao, logistics, du lịch, 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

(ii). Trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch 
hoạt động, tạo cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện để góp vốn (xã hội hóa) trong 
phát triển giáo dục và đào tạo.  

(iii). Xây dựng và phát triển mô hình trường điểm cấp tiểu học, hệ thống trường 
THCS, THPT trọng điểm chất lượng cao theo hướng chuẩn quốc tế. Thực 
hiện minh bạch, công khai trong tuyển dụng, thu hút nhân tài, nhân lực chất 
lượng cao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đổi mới công tác bồi dưỡng, 
tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 
giáo dục; tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học trực tuyến.  

(2). Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo 
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(i). Hỗ trợ các hoạt động hợp tác, liên kết, xây dựng và hình thành các cầu nối 
thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục - đào tạo trong 
phát triển giáo dục - đào tạo.  

(ii). Tạo điều kiện phát triển các Quỹ khuyến học, quỹ đầu tư cho giáo dục - đào 
tạo sử dụng nguồn vốn từ ngân sách và ngoài ngân sách trên cơ sở minh 
bạch và hiệu quả, gắn với liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường, 
đảm bảo hài hòa giữa cung và cầu lao động.  

(3). Mở rộng hợp tác, liên kết trong công tác giáo dục - đào tạo. 

(i). Bên cạnh khuyến khích và sử dụng nguồn vốn nhà nước trong công tác đầu 
tư nâng cao chất lượng dạy và học trong các cấp, cần chú trọng kêu gọi, 
khuyến khích doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo (xây 
dựng cơ sở đào tạo, trang thiết bị, phương pháp, giáo trình giảng dạy, kiểm 
nghiệm, đánh giá kết quả đào tạo); liên kết với doanh nghiệp trong việc đẩy 
mạnh hình thức giáo dục - đào tạo theo nhu cầu của thị trường, đáp ứng 
nhu cầu của doanh nghiệp.  

(ii). Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo, nhất là giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục đại học của tỉnh với các cơ sở giáo dục - đào tạo 
của các quốc gia trong khu vực và quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực, 
nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp/đơn vị 
sử dụng lao động. Đặc biệt chú trọng ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao ở một số ngành/lĩnh vực mũi nhọn, ưu tiên của tỉnh. 

(4). Tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường lao động 

(i). Tăng cường công tác thông tin, dự báo về nhu cầu nhân lực đối với các 
Trung tâm thông tin, dịch vụ việc làm. Trong đó, đẩy mạnh công tác dự báo 
nhu cầu nhân lực theo các ngành/lĩnh vực, trình độ; tạo điều kiện để các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học nghiên cứu tổ chức tuyển sinh, 
đào tạo phù hợp. 

(ii). Đẩy mạnh hướng nghiệp giáo dục cho các em học sinh từ cấp phổ thông 
theo Quyết định 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 
luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Tạo cho các 
em có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp với nguyện vọng, năng 
lực của từng học sinh. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao 
động theo hướng cân bằng cung - cầu lao động. 

(5). Ưu tiên, dành những nguồn lực phù hợp để khuyến khích phát triển sự nghiệp giáo 
dục - đào tạo 

(i). Bố trí nguồn đất đai phù hợp để thu hút, phát triển các cơ sở giáo dục - đào 
tạo. Trong các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh và các 
địa phương cần tính toán, cân đối chi tiết cho từng cấp học trong từng thời 
kỳ. Đặc biệt cần lưu ý quỹ đất dự phòng cho đầu tư phát triển giáo dục - 
đào tạo, đảm bảo không bị động trong mọi tình huống.  
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(ii). Phân bổ ngân sách cho giáo dục - đào tạo một cách đảm bảo tương đối 
phù hợp giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Phân bổ ngân sách 
hợp lý nhằm kiên cố hoá hệ thống trường lớp. Kêu gọi, thu hút các thành 
phần kinh tế ngoài nhà nước dành nguồn lực cùng với nhà nước đầu tư, 
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

3.2. Định hướng phát triển lĩnh khoa học và công nghệ (KHCN) 
3.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Phát triển hạ tầng và tiềm lực KH&CN đồng bộ, hiện đại, bao gồm các tổ hợp (cụm liên 
kết ngành) về dịch vụ đào tạo, dịch vụ cảng biển, logistics, khoa học biển và đại dương… 
trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có quy mô, đẳng cấp quốc gia, 
quốc tế. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường KHCN. Xây dựng hạ tầng 
khoa học và công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và 
phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh. Hình thành các trung tâm nghiên cứu 
trong các doanh nghiệp, các tổ chức KHCN có năng lực KHCN cao, gắn đào tạo với 
nghiên cứu và ứng dụng KHCN nhằm giải quyết tốt vấn đề công nghệ đặt ra trên địa bàn 
tỉnh và vùng, trực tiếp là những ngành, lĩnh vực then chốt của tỉnh như: công nghiệp, dịch 
vụ (bao gồm dịch vụ cảng biển, kinh tế biển gắn với logistics, du lịch, vui chơi giải trí, khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo) và nông nghiệp công nghệ cao. Hướng đến đưa khoa 
học công nghệ trở thành ngành dịch vụ chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Nâng cao tiềm lực KHCN57 

Giai đoạn 2021-2030 thu hút ít nhất 35 dự án, và giai đoạn 2025-2030 thu hút ít nhất 50 
dự án ứng dụng công nghệ cao. Trong đó: đến năm 2025 thu hút ít nhất 350 doanh 
nghiệp, và phấn đấu đến năm 2030 thu hút ít nhất 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, 
cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

(i). Đến năm 2025, hình thành ít nhất 10 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp: trồng 
trọt công nghệ cao chiếm tỷ trọng 20%, chăn nuôi là 80% và nuôi trồng thuỷ 
sản là 40%. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp của 
tỉnh đạt khoảng 23%/năm.  

(ii). Giai đoạn 2025-2030, 100% tổ chức KH&CN công lập của tỉnh được đầu tư 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, 
hình thành ít nhất 15 vùng sản xuất công nghệ cao, tỷ lệ ứng dụng công 
nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp: trồng trọt công nghệ cao là 35%, 

                                            
57 Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu (2021). Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 
11/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025. 
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chăn nuôi là 85% và nuôi trồng thủy sản là 50%. Tốc độ đổi mới công nghệ, 
thiết bị của các doanh nghiệp của tỉnh đạt khoảng 25%/năm. 

(2). Phát triển nguồn nhân lực KHCN 

Đến năm 2030: triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho ít nhất 1.500 doanh 
nhân. 

(3). Phát triển doanh nghiệp KHCN  

(i). Đến 2025, có ít nhất 20 doanh nghiệp KH&CN được thành lập. Trong đó có 
10 doanh nghiệp KH&CN hoạt động trong các lĩnh vực và 10 doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;  

(ii). Đến năm 2030, có ít nhất 45 doanh nghiệp KH&CN được thành lập. Trong 
đó, có 25 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực và 20 doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

(4). Sở hữu trí tuệ 

(i). Đến năm 202558: 

• Có ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và 30 sản phẩm gắn 
với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất 
lượng sau khi được bảo hộ. 

• 80% phát minh, sáng chế, bản quyền, nhãn mác, bao bì…của các cá 
nhân, tổ chức kinh doanh được bảo hộ sở hữu quyền tác giả và các 
quyền sở hữu khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 

• 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thường xuyên được tham gia các 
lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ. 

• 100% các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, 
doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ.  

• Tối thiểu 300 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ.  

(ii). Đến năm 2030:  

• 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định về sở hữu 
trí tuệ. 

• Có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và 50 sản phẩm gắn 
với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh 
được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất 

                                            
58 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2022). Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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lượng sau khi được bảo hộ. 

• Có ít nhất 02 sáng chế, giải pháp hữu ích được khai thác thương mại, 
ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

• Có ít nhất 02 doanh nghiệp được hỗ trợ triển khai hoạt động định giá, 
quản trị tài sản trí tuệ; từ đó góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ, 
coi tài sản trí tuệ là yếu tố cốt lõi trong quá trình phát triển của doanh 
nghiệp. 

• Số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và văn bằng được cấp bảo hộ 
sáng chế tăng trung bình 15%/năm; Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu 
tăng trung bình khoảng 8%.  

• 100% sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mũi nhọn của tỉnh được đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ; 100% phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và 
đời sống. 

(5). Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 

• Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh .  

• Hỗ trợ ít nhất 400 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa khởi nghiệp sáng tạo . 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Phát triển mạng lưới hạ tầng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng bộ, hiện đại, bao gồm 
các tổ hợp (cụm liên kết ngành) về dịch vụ đào tạo, dịch vụ cảng biển, logistics, khoa học 
biển và đại dương… trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có quy mô, 
đẳng cấp quốc gia, quốc tế. Cụ thể, đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một 
trong những trung tâm lớn của quốc gia, trung tâm của khu vực ASEAN về khoa học – 
công nghệ và Đổi mới sáng tạo trên một số lĩnh vực như: cảng biển, logistics, dầu khí, 
biển và Đại dương, Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học… 

3.2.2. Định hướng phát triển và bố trí không gian phát triển mạng lưới cơ sở khoa 
học và công nghệ 

a). Định hướng phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN 

(1). Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối các tổ chức KHCN công lập của 
các ngành, địa phương theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo 
về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành/lĩnh vực và giữa 
các địa phương. Các tổ chức KHCN công lập tập trung thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước; tư vấn, cung cấp dịch vụ KHCN đối với một số lĩnh vực đặc thù. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động KHCN. 

(2). Thúc đẩy hình thành các công trình dự án quan trọng góp phần phát triển thị trường 
khoa học – công nghệ như: Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Dự 
án Khu khoa học và công nghệ biển; hệ thống các Trung tâm đào tạo nhân lực 
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gắn với khu logistics cảng biển Cái Mép - Thị Vải; đầu tư và đưa vào hoạt động 
Trạm ứng dụng chuyển giao công nghệ Côn Đảo; kiện toàn tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ 
tầng nông nghiệp công nghệ cao (khu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ sinh học 
vào sản xuất, khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với các vùng nông nghiệp (Châu 
Đức, Xuyên Mộc...) 

(3). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. Đồng thời, 
nghiên cứu triển khai các Chương trình, đề án hỗ trợ tiếp theo đặc biệt về cơ chế, 
chính sách, thông tin, thị trường, nguồn nhân lực, tài chính, tín dụng, thủ tục hành 
chính...giai đoạn đến năm 2030 và sau 2030 nhằm hình thành thị trường khoa học 
và công nghệ tương đối đầy đủ, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học - công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phát 
triển. 

(4). Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao tiềm lực khoa học 
và công nghệ của tỉnh; Tích cực triển khai Chương trình hợp tác quốc tế về khoa 
học và công nghệ, chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao vào tỉnh. 

(5). Thúc đẩy việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất 
lượng cao ở các lĩnh vực, nhất là đội ngũ nhân lực liên quan/phục vụ trực tiếp cho 
lĩnh vực KHCN và những ngành/lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Có cơ chế thu hút, bồi 
dưỡng, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ nghiên cứu triển khai (R&D), đội ngũ 
ứng dụng, chuyển giao KHCN… 

b). Định hướng phân bố không gian mạng lưới tổ chức KHCN 

(1). Mạng lưới khoa học công nghệ phân bố ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong 
đó, mật độ tập trung nhiều hơn ở các đô thị lớn như: Thành phố Bà Rịa, Thành 
phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ, dọc tuyến hành lang kinh tế phía Tây (trục QL51) 
gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải. 

(2). Khu vực thành phố Vũng Tàu: ưu tiên phát triển các cơ sở đào tạo; Khu khoa học 
và công nghệ biển; Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tỉnh.… 

(3). Khu vực thành phố Bà Rịa: ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo; cơ quan 
quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công về khoa học - công 
nghệ và các doanh nghiệp khoa học công nghệ khác. 

(4). Khu vực thị xã Phú Mỹ: ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục - đào tạo; trung tâm 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; trung tâm logistics và các trung tâm dịch vụ 
hỗ trợ cảng biển, dịch vụ dầu khí… 

(5). Khu vực các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền ưu tiên phát triển 
các cơ sở, trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm giống cây 
trồng vật nuôi; trang trại chăn nuôi công nghệ cao; các trung tâm nghiên cứu, 
chuyển giao khoa học và công nghệ liên quan đến nông nghiệp, thủy sản… 
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(6). Khu vực huyện Côn Đảo: ưu tiên phát triển các trung tâm nghiên cứu bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học; Trung tâm quan trắc hải dương học; ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ (ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp, bảo tồn gen, đa 
dạng sinh học, bảo vệ môi trường…). 

3.2.3. Giải pháp chủ yếu 
(1). Sắp xếp lại các cơ sở KHCN công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 

Sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức KHCN công lập theo chỉ đạo của Trung ương tại Nghị 
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 
lập trên cơ sở tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, thu gọn các đầu mối trực thuộc; 
đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Từng bước chuyển đổi các tổ 
chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN công lập 
thành các doanh nghiệp KH&CN. Lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động KH&CN, 
tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trường, viện, tổ chức KH&CN với các doanh nghiệp. 
Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực 
KHCN, hình thành các doanh nghiệp KHCN và hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, ứng 
dụng, chuyển giao nghiên cứu, phát triển KHCN, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
số.  

(2). Tăng cường đầu tư chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông 
minh, nâng cao tiềm lực KHCN tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Chú trọng ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện chuyển đổi số trong các cơ 
quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Đầu tư hạ tầng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân 
tạo, điện toán đám mây, công nghệ thông tin, viễn thông….;xây dựng, vận hành đô thị 
thông minh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích thực hiện đổi mới sáng 
tạo, trong đó khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp là trọng tâm, chủ thể tiên phong. 
Tăng cường hiện đại hoá, nâng cao năng lực và hiệu quả của chính quyền điện tử; chủ 
động tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

(3). Hình thành và phát triển thị trường KHCN  

(i). Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát hiện và tháo gỡ những nút thắt trong 
các cơ chế chính sách liên quan đến KHCN. Đặc biệt là những chính sách 
về đất đai, tài chính, tín dụng, thuế, phí và lệ phí, chính sách về môi trường... 

(ii). Hỗ trợ, khuyến khích, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp KHCN trong 
và ngoài nước thuộc các ngành/lĩnh vực, đầu tư mở chi nhánh, thành lập 
doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh, nhất là những ngành/lĩnh vực ưu tiên 
như: cảng biển, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ 
cao... 

(iii). Ban hành các cơ chế, quy định, hỗ trợ tạo sự gắn kết giữa các viện nghiên 
cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các viện, trường, 
doanh nghiệp trên cả nước trong nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng, chuyển 
giao, kết nối cung cầu KHCN. 

(iv). Tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái, 
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đổi mới sáng tạo của tỉnh; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

(4). Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các công trình, dự án về KHCN nhất là các công 
trình, dự án trọng điểm đã được xác định, ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch 

(i). Xúc tiến thu hút đầu tư, hoàn thành hạ tầng các công trình dự án như: 

• Khu khoa học và công nghệ biển tại khu vực cầu Cỏ May, phường 12, 
thành phố Vũng Tàu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học biển, 
bảo tồn gen, đa dạng sinh học;  

• Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; 

• Đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho phòng thí nghiệm công 
nghệ sinh học thuộc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng bộ Khoa học và 
Công nghệ (Giai đoạn 2 theo Dự án 317 tại Quyết định số 317/QĐ-TTg 
ngày 15/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ); 

• Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó thực hiện 
nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, đào tạo nhân lực, 
ươm tạo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học...  

• Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm an toàn thực 
phẩm đối với các phòng kiểm nghiệm thuộc Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm và thủy sản, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, trong đó ứng dụng 
các kỹ thuật công nghệ hiện đại, các bộ KIT sinh học trong chẩn đoán, 
phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc kháng sinh, bảo 
vệ thực vật và các độc tố nhằm kiểm soát về chất lượng và vệ sinh an 
toàn thực phẩm. 

• Dự án đầu tư trạm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Côn Đảo, trong 
đó ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, bảo tồn gen, đa dạng sinh 
học, bảo vệ môi trường... 

• Thu hút đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ; trung tâm logistics và các trung tâm dịch vụ hỗ trợ cảng biển, dịch 
vụ dầu khí… 

(ii). Đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; ổn định về thể chế, cơ 
chế chính sách giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh. 

(5). Đào tạo, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN, nhất là nguồn nhân lực chất 
lượng cao   

(i). Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong lĩnh vực KHCN. Đồng thời, thu hút doanh nghiệp, 
tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo 
tham gia đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu, ứng dụng KHCN 
trong các ngành/lĩnh vực. 

(ii). Có chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, tạo không gian, môi trường sống, 
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học tập, làm việc… hấp dẫn, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân tài làm việc, 
gắn bó lâu dài với địa phương. 

3.3. Định hướng phát triển lĩnh vực y tế 
3.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

(1). Phát triển hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp hài hòa giữa y học cổ 
truyền và y học hiện đại; giữa y tế chăm sóc, khám chữa bệnh và y tế dự phòng; 
Hình thành mạng lưới y tế hiện đại, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc, 
khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển một 
số dịch vụ y tế như: dịch vụ y tế khám, chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng phục vụ 
nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. 

(2). Tạo cơ hội và điều kiện để mọi người dân được chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức 
khoẻ. Giảm tỷ lệ người dân mắc bệnh, tử vong; nâng cao trí lực, thể lực, tăng tuổi 
thọ. Hình thành hệ thống y tế thích ứng với xu hướng già hoá dân số cũng như 
ứng phó/thích ứng tốt với các đại dịch mang tính khu vực và toàn cầu trong tương 
lai. 

(3). Nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực về quy mô và thể chất. Duy trì tổng 
tỷ suất sinh (TFR) ở mức ổn định, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi 
sinh… giảm già hoá, kéo dài thời kỳ cơ cấu dân số vàng. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Mục tiêu đến năm 2025  

(i). Về dân số và chất lượng dân số 

• Dân số ở mức 1,252 triệu dân 

• Phấn đấu đạt mức sinh thay thế (BQ mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 
có 2 con) 

• Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,0%.  

• Giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xuống còn dưới 109 bé 
trai/100 bé gái. 

• Tuổi thọ bình quân đạt 76,9 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt 
tối thiểu 67 năm. 

• Chiều cao bình quân người 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ đạt 156 
cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong mức trung bình khá 
của vùng Đông Nam Bộ. 

(ii). Về dịch vụ y tế 

• 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện tối thiểu 90% danh mục kỹ 
thuật do Bộ Y tế quy định; 

• Duy trì 100% số Trạm y tế xã có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ban đầu; 
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• Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (chỉ tính cơ sở điều trị) đạt 30 giường 
bệnh/vạn dân; Trong đó, giường bệnh/vạn dân ngoài công lập đạt 32%; 

• Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng/vạn dân đạt 10 bác sĩ; 2,8 dược sĩ và 
25 điều dưỡng/vạn dân;  

• 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 

• 100% trạm y tế có bác sĩ 

• Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể thấp còi đạt dưới 17% 

• Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi < 8‰ 

• Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.  

• Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. 

(2). Mục tiêu đến năm 2030 

(i). Về dân số và chất lượng dân số 

• Dân số ở mức 1,332 triệu dân  

• Phấn đấu duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ có 2,0 con) 

• Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì 1,0%.  

• Giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 108 bé trai/100 bé gái. 

• Tuổi thọ bình quân đạt 77,4 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt 
tối thiểu 68 năm. 

• Chiều cao bình quân người 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 
157,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong mức cao của 
vùng Đông Nam Bộ. 

(ii). Về dịch vụ y tế 

• Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (chỉ tính cơ sở điều trị) đạt 32 giường 
bệnh/vạn dân;  

• Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng/vạn dân đạt 11 bác sĩ; 3,0 dược sĩ và 
33 điều dưỡng/vạn dân;  

• Phấn đấu đạt trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế 
xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh 
không lây nhiễm. 

• Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 13‰; dưới 1 tuổi còn dưới 7‰. 

• Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể thấp còi đạt dưới 15% 

• Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi < 8‰ 

• Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.  
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• Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90% 

• Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Xây dựng ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập 
quốc tế. Theo đó, mạng lưới các cơ sơ y tế, chăm sóc sức khỏe phát triển đồng bộ, hiện 
đại, kết hợp hài hòa giữa y tế công lập và ngoài công lập, đảm bảo liên thông, kết nối 
giữa tỉnh, vùng, quốc gia và quốc tế. Đến năm 2050, y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ 
năng lực cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe từ cơ bản đến chất lượng cao, 
đáp ứng mọi nhu cầu của nhân dân ở trong và ngoài tỉnh; một số dịch vụ y tế, chăm sóc 
sức khỏe, làm đẹp, dưỡng lão... gắn với phát triển du lịch trở thành những lĩnh vực nổi 
trội đóng góp ngày càng rõ nét cho sự phát triển của kinh tế địa phương.     

3.3.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở y tế và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân 

a). Phát triển các bệnh viện công lập tuyến tỉnh và bệnh viện ngoài công lập  

(1). Phát triển các bệnh viện công lập tuyến tỉnh: Đầu tư cơ sở, trang thiết bị, nhân lực 
Bệnh viện Bà Rịa, quy mô 900 giường, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I theo quy 
định của Bộ Y tế, hoàn thành vào năm 2025; Tiếp tục đầu tư mở rộng Bệnh viện 
Vũng Tàu, quy mô 500 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I theo tiêu 
chuẩn của Bộ Y tế, hoàn thành vào năm 2030; Đến năm 2025, hoàn thiện xây 
dựng cơ sở vật chất các bệnh viện chuyên khoa, đạt tiêu chuẩn hạng II, gồm: Bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Mắt; Đến năm 2025, hoàn thành dự án đầu 
tư trang thiết bị y tế: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Mắt, TTYT Châu 
Đức và TTYT Xuyên Mộc. 

(2). Phát triển các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh: Đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, năng lực chuyên môn cho Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm 
đạt tiêu chuẩn GLP. Mở rộng chức năng kiểm định, kiểm chuẩn về chất lượng dịch 
vụ y tế, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế; 
Thành lập Trung tâm cấp cứu 115, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xe cứu 
thương đủ năng lực cấp cứu người bệnh; Sắp xếp các cơ sở giám định y khoa, 
giám định pháp y theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, 
cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. 

(3). Quy hoạch các cơ sở khám chữa bệnh của các Bộ, ngành: Đối với các cơ sở y tế 
của các bộ ngành như: Trung tâm y tế dầu khí, trong giai đoạn từ nay đến năm 
2030 vẫn huy động cơ sở nói trên vào danh mục cơ sở khám, chữa bệnh để đáp 
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân: 

(i). Quy hoạch phát triển cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân: Đến năm 2025, phát 
triển 02 bệnh viện tư với quy mô khoảng 700 giường bệnh; đến năm 2030 
phát triển 05 bệnh viện tư, quy mô khoảng 1.100 – 1.200 giường, đến năm 
2050 phát triển 08-10 bệnh viện tư, khoảng 2.000 giường. Đến 2025 khu 
vực tư nhân có thể đáp ứng khoảng 15% nhu cầu khám chữa bệnh của 
nhân dân trong tỉnh và đến 2030, tỷ lệ này dự kiến là trên 30%. 
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(ii). Quy hoạch hệ thống vận chuyển cấp cứu: 

• Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 của 
tỉnh với quy mô 20 giường bệnh. Ngoài ra còn cần đầu tư đủ trang thiết 
bị cho hệ thống vận chuyển cấp cứu này như xe để vận chuyển cấp cứu, 
các phương tiện cấp cứu, đào tạo nhân lực. 

• Đầu tư xe cấp cứu chuyên dụng với đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu 
hoặc có thể làm các tiểu phẫu tại chỗ. Đảm bảo phục vụ cho tất cả các 
địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Phát triển một số trạm vận chuyển cấp cứu vệ tinh tại các khu vực xa 
trung tâm y tế tại các Trạm y tế. 

• Xây dựng hệ thống thông tin điều hành cấp cứu và vận chuyển cấp cứu 
cho toàn Tỉnh 

Hình 84. Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 

 
b). Phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe gắn với du lịch 

Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các Trung tâm dưỡng lão; 
Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp... tại các khu, điểm du lịch, khu đô thị, 
điểm dân cư trên địa bàn tỉnh. 

c). Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
về số lượng, quy mô theo từng tuyến 

Trên cơ sở tính toán, phân tích về nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở y tế trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và 2030. Dự kiến mạng lưới cơ sở y tế và quy mô giường 
bệnh của toàn tỉnh như sau: 
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Bảng 118. Mạng lưới cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đến năm 2030 

Đơn vị: Giường bệnh 

TT Đơn vị 2020 2025 2030 

I Bệnh viện tuyến tỉnh 1.720 2.200 2.250 

1 Bệnh viện Bà Rịa 900 900 900 
2 Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu 420 500 500 
3 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 50 50 50 
4 Bệnh viện Tâm thần 200 200 200 
5 Bệnh viện Mắt 100 150 150 
6 Bệnh viện Y học cổ truyền 50 100 100 
7 Bệnh viện Sản Nhi59  200 300 
8 Bệnh viện Phẫu thuật, Tạo hình60  100 150 
II Trung tâm y tế huyện 620 730 770 
1 TP. Vũng Tàu 10 - - 
2 TP. Bà Rịa - - - 
3 H. Châu Đức 80 100 100 
4 TX. Phú Mỹ 100 150 150 
5 H. Long Điền 100 100 100 
6 H. Đất Đỏ 50 100 100 
7 H. Xuyên Mộc 220 220 220 
8 H. Côn Đảo 50 60 100 
III Cơ sở y tế tư nhân 74 1.200 1.674 
1 Trung tâm y tế dầu khí 44 44 44 
2 Bệnh viện Vạn Phước 30 30 30 

3 Các bệnh viện dự kiến đầu tư 
(XHH)  1.000-1.130 1.500-1.600 

Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tính toán của nhóm chuyên gia tư vấn. 

3.3.3. Giải pháp chủ yếu 
a). Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư 

(1). Bảo đảm huy động tối đa nguồn lực nhà nước phù hợp với khả năng ngân sách 
tỉnh ở mỗi giai đoạn/thời kỳ đầu tư cho y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong 
đó, đầu tư cho y tế dự phòng ít nhất bằng 30% ngân sách y tế của tỉnh, đảm bảo 
đủ kinh phí cho hoạt động thường xuyên của y tế cơ sở các tuyến và phụ cấp cho 
nhân viên y tế thôn, bản ấp; Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả 

                                            
59 Đề xuất xây dựng mới 
60 Đề xuất xây dựng mới 
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cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. 
Có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người 
dân khám, chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung 
cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được. 

(2). Ưu tiên, dành nguồn lực xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống khám 
chữa bệnh và y tế dự phòng tuyến tỉnh và một số cơ sở y tế tuyến xã, phường, 
nhất là vùng biển đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đảm bảo 
công tác tiếp nhận, phân luồng phục vụ khám chữa bệnh ban đầu gắn với địa bàn 
cư trú của người dân và các cơ sở y tế chuyên sâu. 

(3). Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập 
theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; giá dịch vụ y 
tế được tính đúng, tính đủ chi phí và có tích lũy để đầu tư phát triển, bảo đảm công 
khai, minh bạch, gắn với chất lượng dịch vụ; Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các 
nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, 
bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư 
trong cung cấp dịch vụ y tế. 

(4). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế 
toàn dân. Điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập 
của người dân và chất lượng dịch vụ. Đổi mới bảo hiểm y tế theo hướng bao gồm 
cả dự phòng, nâng cao sức khỏe và điều trị. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế, có 
bảo hiểm y tế bổ sung, gắn bảo hiểm y tế với các loại hình bảo hiểm sức khỏe 
khác. Nhà nước mua và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, 
người nghèo, trẻ em và người dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng kinh tế - 
xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.  

b). Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

(1). Đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên 
môn. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y sinh học. 
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến áp dụng tại các cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm các bệnh viện trong đào tạo nguồn 
nhân lực y tế; Có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế, nhất là đội ngũ 
nhân lực chất lượng cao (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ giỏi) để giữ chân nhân 
tài. Đồng thời đẩy mạnh thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực y tế chất 
lượng cao. Có chính sách để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc 
tại các cơ sở y tế vùng khó khăn, huyện Côn Đảo và trong một số lĩnh vực chuyên 
môn đặc thù khó tuyển dụng thu hút nhân lực như: pháp y, tâm thần, lao, phong... 

(2). Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và 
đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khoẻ thầy thuốc; bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế. 

c). Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển 

(1). Liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành y; Đa dạng hóa các hình thức 
liên kết đào tạo, thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo 
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cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tỉnh; Tăng cường kết 
nối với hệ thống bệnh viện công lập và tư nhân trong vùng Đông Nam Bộ và cả 
nước nhằm gia tăng cơ hội thực hành, thực tập cho sinh viên y khoa, mở rộng hợp 
tác với mạng lưới bệnh viện trong nước và quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, nâng 
chuẩn đào tạo, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và y 
đức của sinh viên ngành y khi tốt nghiệp, góp phần nâng chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh của ngành y tế tỉnh, đặc biệt tăng cường liên kết với các cơ sở y tế, 
các trường đào tạo nhân lực ngành y, dược của thành phố Hồ Chí Minh. 

(2). Kết nối mạng lưới chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của các tỉnh thành trong cả nước, 
đặc biệt là các vùng Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng 
bằng sông Cửu Long cũng như các cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương ở 
Hà Nội, Huế... trong khám chữa bệnh và tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, 
sử dụng công nghệ kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; Tăng cường liên kết 
ngành, liên kết nội vùng và liên vùng, đẩy mạnh liên kết, tận dụng cơ sở hạ tầng, 
khoa học công nghệ và nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ ngành y, 
đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế của hệ thống y tế tỉnh. Theo đó, ưu 
tiên thực hiện theo cơ chế liên kết ngang - dọc đan xen. Liên kết ngang tạo mối 
liên hệ, kết nối giữa các tỉnh, thành trong vùng; liên kết dọc sẽ được thực hiện theo 
hệ thống từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở xây dựng cơ sở vật chất ngành 
y theo phạm vi vùng, liên vùng nhằm tránh dàn trải, lãng phí vốn đầu tư, tập trung 
nguồn lực để hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn hóa trình độ nhân 
lực ngành y cả về chất lượng và số lượng đảm bảo y tế tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu 
khám chữa bệnh ngày càng đa dạng của nhân dân. 

(3). Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và 
tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế. Tiếp tục vận động các tổ chức quốc 
tế tài trợ kinh phí, hỗ trợ thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công 
nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong khám, chuẩn 
đoán, điều trị và dự phòng thông qua các chương trình, dự án. 

d). Giải pháp đổi mới mô hình quản lý, sắp xếp lại hệ thống cơ sở y tế 

(1). Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống cơ sở y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông 
suốt về chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. 

(2). Hoàn thành Quy hoạch hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu 
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phù hợp với Quy hoạch mạng 
lưới cơ sở y tế quốc gia. Tập trung đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa bệnh viện đa 
khoa và thành lập mới các bệnh viện chuyên khoa ở cấp tỉnh căn cứ nhu cầu thực 
tế ở mỗi giai đoạn. 

e). Dành quỹ đất cho đầu tư phát triển hệ thống cơ sở y tế 

Quan tâm, dành quỹ đất cho việc phát triển mạng lưới các cơ sở y tế từ cấp tỉnh đến cấp 
huyện, xã. Đặc biệt là các công trình, dự án đã được địa phương xác định, ưu tiên giai 
đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

f). Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện 
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(1). Sở Y tế tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết xác định rõ 
các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể phù hợp để tổ chức thực hiện. 

(2). Các cơ sở y tế tuyến huyện, xã và các Sở, ngành địa phương, cơ quan, tổ chức 
liên quan phối hợp chặt chẽ trong thực hiện và giám sát thực hiện các định hướng, 
chương trình, kế hoạch phát triển tổng thể về y tế của tỉnh thời kỳ 2021-2030. 

(3). Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên 
quan đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của y tế đối với 
công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
mức sống người dân, đồng thời tạo sự đồng thuận của các cấp ngành, cơ quan tổ 
chức và hệ thống chính trị của tỉnh trong triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh cũng 
như các định hướng phát triển của ngành. 

3.4. Định hướng phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 
3.4.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Đầu tư bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu có 
ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc. Xây dựng mới, nâng cấp và bố 
trí hợp lý không gian mạng lưới cơ sở vật chất, công trình, dự án, thiết chế văn hoá, thể 
thao (VHTT) giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác hiệu quả 
các giá trị văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình, dự án, thiết chế VHTT 
đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hoá lịch sử truyền thống, nhu cầu tập luyện 
thi đấu thể thao của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu 
tư bảo tồn, phát huy di tích lịch sử quốc gia Côn Đảo; phát triển các môn thể thao thành 
tích cao mà tỉnh có thế mạnh như: Vovinam, Judo, Bi sắt, Muay, Cờ tướng, Bắn cung, 
Bóng đá…; đầu tư phát triển các công trình, thiết chế thể thao hiện đại, đưa Bà Rịa - 
Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm văn hóa, thể thao của vùng Đông Nam 
Bộ, điểm đến du lịch thể thao, du lịch văn hoá về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử 
cách mạng, nơi tổ chức huấn luyện, thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế; đồng thời, 
gắn kết với du lịch tạo ra nhiều công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng 
góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Về lĩnh vực văn hóa: 

(i). Đến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu 
“Gia đình văn hóa” đạt 95%; khu phố, thôn được công nhận và giữ vững 
danh hiệu “Thôn văn hóa”, khu phố văn hóa” đạt 90%; phường, thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị đạt trên 90%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa đạt trên 90%. 

(ii). 100% đơn vị hành chính có thiết chế văn hóa phục vụ người dân; 70% các 
khu công nghiệp, khu đô thị tổng hợp có thiết chế văn hóa, thể thao;  

(iii). Phấn đấu có thêm từ 10-20 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; 
có 60% -70% tổng số di tích xếp hạng được tu bổ, tôn tạo; 

(iv). Thư viện tỉnh, quy mô hiện đại ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số kết 
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nối với hệ thống thư viện quốc gia; 08/08 huyện có thư viện được trang bị 
đồng bộ các thiết bị theo quy định và kết nối số với thư viện tỉnh. 

(v). Phát triển các thiết chế văn hoá đảm bảo đồng bộ, theo chuẩn ở cả 03 cấp 
(tỉnh, huyện, xã);  

(vi). Các thiết chế, công trình, dự án văn hoá đảm bảo được khai thác, sử dụng 
hiệu quả đáp ứng đồng thời 02 mục tiêu phục vụ nhân dân và gắn kết với 
phát triển du lịch, dịch vụ, gia tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, tạo công 
ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân;  

(2). Về lĩnh vực thể thao:  

(i). 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn 
theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mỗi xã, phường, thị trấn 
có ít nhất 03 Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên (được thành lập và 
công nhận theo quy định của pháp luật). 

(ii). Số huy chương đạt được tại các giải thể thao thành tích cao hàng năm đạt 
350-400 huy chương các loại; số huấn luyện viên đạt khoảng 135 người; 
tổng số vận động viên các môn, bộ môn đạt khoảng 1.250 vận động viên. 

(iii). Tập trung đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao truyền 
thống, thế mạnh của tỉnh và các môn thể thao có triển vọng. Xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao thực sự hiệu quả, 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, trình độ phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh.  

(iv). Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hình thành hệ thống thiết chế, công 
trình, dự án thể thao phát triển đồng bộ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
tập luyện, huấn luyện và thi đấu từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn 
theo tiêu chí, quy chuẩn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.  

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh có nền văn hóa - thể thao phát 
triển hàng đầu của vùng và cả nước; là nơi đào tạo, huấn luyện viên, vận động viên thể 
thao thành tích cao, đóng góp cho đội tuyển quốc gia ở một số môn thể thao truyền thống 
có thế mạnh như: Vovinam, Judo, Bi sắt, Muay, Cờ tướng, Bắn cung, Bóng đá…; có hệ 
thống các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn 
hóa, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân; là trung tâm tổ chức các hoạt động văn 
hóa - thể thao cấp quốc gia, quốc tế. 

3.4.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở văn hoá, thể 
thao 

a). Đối với lĩnh vực văn hóa 

(1). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp tỉnh 

(i). Tiếp tục củng cố nâng cao năng lực phục vụ, số hóa các hiện vật, tài liệu 
trưng bày của Bảo tàng tỉnh nhằm giữ gìn, quảng bá, giới thiệu, giáo dục 
các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương đối với 
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người dân và du khách trong và ngoài nước. 

(ii). Đầu tư, phát triển thư viện tỉnh ngày càng hiện đại theo hướng chuyển đổi 
số kết nối với hệ thống thư viện quốc gia trở thành trung tâm thông tin, văn 
hóa, giáo dục, trung tâm học tập cộng, đồng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, 
nâng cao tri thức, học tập suốt đời của người dân. 

(iii). Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Cung văn hóa thiếu niên tỉnh tại TP. Bà Rịa. 

(iv). Nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh; thành 
lập Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cải tạo, tu bổ và 
tôn tạo các di tích, công trình văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh nhằm bảo tồn, giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, phục vụ nhu cầu 
thụ hưởng văn hóa nghệ thuật của nhân dân, đồng thời phục vụ đắc lực 
cho phát triển du lịch của tỉnh. 

(v). Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch lại một số di tích lịch sử 
cách mạng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác gìn giữ 
giá trị của di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và 
phục vụ du khách tham quan, vừa hài hòa với phát triển đô thị, kinh tế phù 
hợp với phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

(vi). Tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo theo Quy 
hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-
TTg ngày 02/12/2015. Trong đó: Dự án di dân, giải phóng mặt bằng; Dự án 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật có liên quan đến di tích lịch sử Côn Đảo; các nhóm 
dự án thành phần còn lại: Biển giới thiệu, chỉ dẫn khoanh vùng bảo vệ di 
tích; Quảng trường Hòa Bình; Bảo tồn: khu điều tra xét hỏi, khu vực cầu Ma 
Thiên Lãnh, Trại 8, Trại 9, Khu vực Cỏ Ống, khu vực Bến Đầm, khu vực 
Hòn Cau, khu vực Bảy Cạnh,… 

(vii). Bảo tồn và tôn tạo trận địa pháo cổ Núi Lớn và Hầm Thủy Lôi; Phục hồi 
Pháo đài Phước Thắng thuộc di tích lịch sử, danh thắng Bạch Dinh. 

(viii). Chỉnh lý nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày 
bảo tàng, bao gồm: Duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện 
vật của Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Côn Đảo, hỗ trợ Bảo tàng vũ khí cổ. 

(ix). Sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật, hình ảnh, nâng cấp trang thiết bị phục vụ 
công tác trưng bày Nhà bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Côn Đảo. 

(x). Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề về những giá trị di chỉ 
khảo cổ học và phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 

(xi). Lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc 
các di sản có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào 
Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ưu tiên đối với di sản văn 
hóa phi vật thể của cộng đồng dân tộc thiểu số. Xây dựng Hồ sơ phi vật thể 
trong thời gian tới: Lễ hội Cồng Chiêng đồng bào dân tộc Chơ Ro, huyện 
Châu Đức và thị xã Phú Mỹ; Lễ hội Yangva (Thần Lúa) đồng bào dân tộc 
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Chơ Ro, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ; Lễ hội YangVri (Thần Rừng) 
đồng bào dân tộc Chơ Ro, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ; Lễ Trùng 
cửu (9/9) âm lịch và Vía Ông (20/2) âm lịch tại xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu. 

(xii). Ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa: Xây dựng và triển khai 
Dự án “Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chuyển đổi số 
Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Dự án “Chỉnh lý Bảo tàng Côn Đảo kết 
hợp ứng dụng công nghệ thông tin”; Hỗ trợ Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor 
thực hiện nhằm phục vụ tham quan trực tuyến là cầu nối hữu hiệu nhất để 
bảo tàng có thể giới thiệu và tiếp cận với công chúng nhằm phục vụ nhu 
cầu thụ hưởng văn hóa lịch sử của nhân dân trong và ngoài Tỉnh, đảm bảo 
việc tiếp cận lịch sử văn hóa của khách tham quan được duy trì trong tình 
mới. Số hóa tư liệu trong lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật 
thể và di sản tư liệu (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục chế, 
thực hành, trao truyền...) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hóa cấp huyện, xã  

(i). Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số của các thư viện cấp huyện với thư viện 
cấp tỉnh và hệ thống thư viện quốc gia. 

(ii). Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố bao gồm: trung tâm văn hóa đô thị Bắc Vũng Tàu; 
nhà văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Châu Ro (ấp Tân Thuận, xã 
Long Tân, huyện Đất Đỏ), trung tâm thanh thiếu niên TX. Phú Mỹ; xây dựng 
giai đoạn 2 trung tâm văn hóa thông tin - thể thao huyện Côn Đảo; Quảng 
trường Vinh Quang huyện Côn Đảo. 

(iii). Nâng cấp, sửa chữa một số trung tâm văn hóa, thể thao - Học tập cộng 
đồng tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu hoạt động và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 

(iv). Tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao 
huyện Côn Đảo; xây dựng quảng trường Vinh Quang huyện Côn Đảo. 

(v). Hoàn thành thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp. 

(vi). Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy các giá trị di tích, danh lam thắng cảnh kết 
hợp khai thác phát triển du lịch đối với một số công trình di tích, danh thắng 
gồm: tượng chúa Ki Tô, Linh Sơn Cổ Tự, tháp đèn Hải Đăng, Thích Ca Phật 
Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, đình Thần Thắng Tam, bãi vọng Nguyệt, hồ đá Xanh, 
nhà Má Tám Nhung, tượng Chúa Jesu, Bạch Dinh (Dinh Ông Thượng), 
Điện Bà, Hòn Bà, Nhà lớn Long Sơn, đền thánh Đức Mẹ, di tích thắng cảnh 
Dinh Cô - Mộ Cô, dinh Bà Cố, chùa Long Hòa, đình thần Long Điền - Bàu 
Thành, núi Chân Tiên, đình thần Long Hương, Hòn Trác và Hòn Tài, di tích 
An Sơn Miếu, di tích chùa Núi Một, di tích miếu Tiên Sư…  

(vii). Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các công trình, khu di tích lịch sử phục vụ giáo dục 
truyền thống yêu nước cách mạng kết hợp phát triển du lịch gồm: nhà tù 
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Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương; bãi sọ người, khu di tích Chuồng Bò, 
khu di tích nghĩa trang Hàng Keo khu căn cứ Bàu Sen, tượng đài chiến 
thắng Bình Giã, Địa đạo Kim Long, khu tưởng niệm Trung đoàn E33, bia 
tưởng niệm liệt sĩ Trung Đoàn 4, di tích lịch sử đoàn tàu không số Lộc An, 
Công viên, đền thờ và nhà lưu niệm nữ anh hùng Võ Thị Sáu, di tích lịch sử 
cách mạng Minh Đạm, hầm bí mật nơi nữ liệt sỹ Nguyễn Thị Đẹp hy sinh, 
di tích lịch sử Địa đạo Long Phước, di tích cách mạng nhà Tròn, chùa Diệu 
Linh hang Dơi thuộc khu cách mạng Núi Dinh, di tích lịch sử cách mạng địa 
đạo Hắc Dịch... 

(viii). Bảo quản, chống xuống cấp di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh; tổ chức vận hành, 
khai thác và phát huy giá trị di tích theo phân cấp quản lý; sưu tầm tư liệu, 
hiện vật… gắn với lịch sử - văn hóa, thân thế và sử nghiệp danh nhân, kiến 
trúc nghệ thuật, cảnh quan thiên niên…của từng di tích để bổ sung phục vụ 
trưng bày tại các Phòng trưng bày, Nhà truyền thống của các di tích lịch sử 
- văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh theo phân cấp quản 
lý tại huyện, thị xã, thành phố. 

(ix). Tiếp tục đầu tư, tu bổ các di tích lịch sử cách mạng quan trọng, tiêu biểu 
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và 01 di tích 
khảo cổ học gồm: Di tích lịch sử trận địa pháo cổ trên núi Tao Phùng (thành 
phố Vũng Tàu); Di tích lịch sử cách mạng nhà số 86 Phan Chu Trinh (thành 
phố Vũng Tàu); Di tích danh lam thắng cảnh Thích Ca Phật Đài (thành phố 
Vũng Tàu); Di tích lịch sử-văn hóa chùa Long Bàn (huyện Long Điền); Di 
tích Danh lam thắng cảnh Núi Chân Tiên (huyện Long Điền); Di tích lịch sử 
khu căn cứ Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ); Di tích lịch sử địa đạo Hắc Dịch (thị xã 
Phú Mỹ); Di tích lịch sử khu căn cứ Minh Đạm (huyện Đất Đỏ); Phục dựng, 
trưng bày tại nhà truyền thống di tích lịch sử Tàu Không số (huyện Xuyên 
Mộc); Di tích lịch sử-văn hóa Đình thần Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc); Di 
tích lịch sử-văn hóa An Sơn Miếu (huyện Côn Đảo); Di tích danh lam thắng 
cảnh chùa Núi Một (huyện Côn Đảo) và Di tích khảo cổ học Vòng Thành Đá 
Trắng (huyện Xuyên Mộc). 

(x). Tổ chức khảo sát, thống kê các nghệ nhân đang nắm giữ, truyền dạy và 
phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói-chữ 
viết, Ngữ văn dân gian, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và 
tín ngưỡng, Lễ hội truyền thống, Tri thức dân gian trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; Lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 
“Nghệ nhân ưu tú” theo quy định. 

b). Đối với lĩnh vực thể thao 

(1). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp tỉnh  

(i). Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành 
Khu liên hợp thể dục - thể thao của tỉnh tại TP. Bà Rịa. 

(ii). Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
và ngoài nước đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa sân vận động tỉnh; khuyến 
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khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển bóng đá chuyên nghiệp. 

(iii). Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng Học viện bóng đá 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 27 ha tại huyện Đất Đỏ.  

(iv). Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác 
huấn luyện, đào tạo, tập luyện cho các môn, bộ môn thể thao thành tích cao 
tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế hàng năm. 

(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp huyện, xã  

(i). Tại các huyện tiến hành cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng sân vận động, bể 
bơi, nhà thi đấu hiện đại theo tiêu chuẩn quy định. Quỹ đất xây dựng sân 
vận động từ 1,5 đến 3,5 ha; nhà thi đấu diện tích từ 0,6 đến 0,7 ha đáp ứng 
việc tổ chức các hoạt động, sự kiện thể thao lớn của huyện và của vùng. 

(ii). Đầu tư xây dựng khu phức hợp thể thao TP. Vũng Tàu (20 ha), huyện Long 
Điền (11 ha). 

(iii). Ưu tiên xây dựng nhà tập luyện thi đấu thể thao, các sân tập thể thao ngoài 
trời như: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... đảm bảo theo tiêu chuẩn kết hợp 
khai thác, phát triển du lịch. 

(iv). Xây dựng các sân vận động cấp xã quy mô từ 0,7 - 1,5 ha/sân. 

(v). Tại các xã, phường, mỗi khu dân cư, cụm dân cư được trang bị khoảng 20 
thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời. 

3.4.3. Giải pháp chủ yếu 
a). Đầu tư, hoàn thiện hệ thống các công trình, dự án, thiết chế văn hoá - thể 

thao trên địa bàn tỉnh 

(1). Ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng, cải tạo nâng cấp, 
duy tu, bảo tồn và đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án, thiết chế văn 
hoá thể thao như đã nêu tại phần định hướng. 

(2). Xây dựng kế hoạch, chương trình đầu tư, xây dựng mới một số công trình, dự án, 
thiết chế văn hoá - thể thao thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ phân bổ, huy động nguồn lực triển khai xây 
dựng dự án. 

b). Xã hội hoá, thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư phát triển 
các công trình, dự án, thiết chế văn hoá - thể thao 

(1). Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút các nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp 
và các thành phần kinh tế đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế 
văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở theo quy định của pháp luật. 

(2). Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật 
chất, xây dựng các công trình, dự án như: sân vận động, học viện bóng đá, hình 
thành Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và đào tạo bóng đá trẻ cho tỉnh và vùng. 
Khuyến khích xây dựng các sân bóng đá mini, sân quần vợt, bể bơi, sân cầu lông, 
bóng rổ, bóng chuyền…thành lập các câu lạc bộ thể thao tại các địa phương đáp 
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ứng nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân. 

c). Phát triển nguồn nhân lực 

(1). Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cả về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực trong 
lĩnh vực văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của sự nghiệp văn hóa, thể 
dục thể thao trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tăng cường phát hiện, đào tạo, bồi 
dưỡng các vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao từ cấp cơ sở, bổ sung 
cho phát triển thể thao thành tích cao. 

(2). Có chính sách về lương, thưởng, chế độ đãi ngộ một cách hợp lý nhằm thu hút 
nhân lực làm việc trong lĩnh vực văn hóa thể thao, đặc biệt là nhân lực chất lượng 
cao (cán bộ công chức làm công tác quản lý các cấp, đội ngũ vận động viên, huấn 
luyện viên...). Đặc biệt, cần thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp tham 
gia đầu tư phát triển văn hóa, thể thao. Cùng với Nhà nước, Doanh nghiệp là nhân 
tố quan trọng, quyết định sự phát triển của thể thao thành tích cao, thể thao hiện 
đại và thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao (huấn luyện viên, 
vận động viên...).  

d). Phân bổ đất đai cho phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 

Bố trí dành quỹ đất cho việc phát triển mạng lưới các cơ sở văn hoá - thể thao từ cấp tỉnh 
đến cấp huyện, xã. Đặc biệt là các công trình, dự án, thiết chế văn hoá - thể thao đã được 
địa phương xác định, ưu tiên giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.  

4. Định hướng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh 
4.1. Quan điểm về bảo đảm quốc phòng, an ninh 
(1). Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bảo đảm kết hợp giữa nhiệm vụ xây dựng, củng 

cố thế trận quốc phòng, an ninh, đảm bảo đủ điều kiện cho quốc phòng thực hiện 
nhiệm vụ trong tác chiến bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Đầu tư xây dựng 
các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội phải phù hợp với phương án phòng thủ của 
quốc gia, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm nâng cao hiệu quả, khả năng sẵn sàng 
chiến đấu đáp ứng được nhu cầu bảo vệ đất nước.  

(2). Bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Quản lý về an ninh mạng, bảo vệ 
an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của 
pháp luật. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa, từ sớm để xử lý kịp thời, 
không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

4.2. Định hướng bảo đảm quốc phòng, an ninh 
4.2.1. Định hướng bảo đảm quốc phòng 
(1). Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế 
trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 

(i). Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương từng thời kỳ phải gắn chặt 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

445 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

với thế trận quân sự, khu vực phòng thủ quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó 
tập trung bảo đảm an toàn hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, 
công nghiệp quốc phòng… bố trí, phát triển các công trình quốc phòng 
mang tính kết hợp lưỡng dụng đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh trong 
khu vực phòng thủ cũng như phát triển kinh tế - xã hội;  

(ii). Triển khai xây dựng mô hình khu vực phòng thủ phù hợp trên từng địa bàn, 
nhất là các địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp như TX. Phú Mỹ, địa 
bàn có nhiều hoạt động du lịch như TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện 
Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và đặc biệt là khu vực huyện Côn Đảo. Phát triển 
kinh tế biển gắn với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh bảo vệ biển 
đảo một cách cơ bản lâu dài; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Điều 
23 và Điều 79 của Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo để đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế, dịch vụ ven biển và bảo vệ tài nguyên môi trường 
biển. Đầu tư các hạng mục, công trình, dự án khu vực ven biển và trên địa 
bàn huyện Côn Đảo để nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, tạo 
tiền xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên biển;  

(iii). Thực hiện tốt công tác tham mưu với tỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, đối với các công trình, dự án lớn như các khu công nghiệp, dịch vụ, 
phát triển kinh tế biển, đảo, giao thông, cảng biển, viễn thông... đảm bảo 
kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, bảo đảm giữ được thế trận, tạo động lực 
vững chắc cho khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh.  

(iv). Quản lý chặt chẽ địa hình có giá trị về quân sự, quốc phòng và quản lý, sử 
dụng hiệu quả đất quốc phòng được phân bổ sử dụng trong thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(v). Xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh, đối ngoại: (i) xây dựng lực lượng 
bộ đội thường trực theo biên chế, không ngừng nâng cao chất lượng toàn 
diện, đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lực 
lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh 
nghiệp... củng cố, phát triển lực lượng dân phòng đảm bảo 100% địa bàn 
cấp xã, phường, thị trấn có lực lượng dân phòng; 100% cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường có lực lượng bảo vệ; (ii) thực hiện tốt công tác huấn 
luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, sáng tạo, hiệu quả trong xử lý tình huống. 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững xây dựng khu vực biên giới biển, đảo và 
khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.  

(vi). Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an 
ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; rà soát điều chỉnh kịp thời các 
phương án phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Xây dựng mối quan hệ 
gắn bó giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, giữa lực lượng vũ trang 
với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên biển.  

(vii). Tăng cường, tuyên truyền công tác đối ngoại quốc phòng xây dựng tình 
đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước theo quan điểm, đường lối, 
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phương châm đối ngoại của Đảng, nhất là trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông.  

(2). Các khu vực bảo đảm quốc phòng  

(i). Khu quân sự: Trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, khu vực quân sự trên 
địa bàn tỉnh có tổng số 180 điểm, tổng diện tích 81.678.556 m2; trong đó số 
khu quân sự có diện tích lớn trên 50.000m2 (05 ha), tích hợp vào quy hoạch 
tỉnh có 48 điểm, với tổng diện tích 77.908.256 m2. 

Bảng 119. Phân bố khu quân sự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Số điểm quân sự Diện tích (m2) 

Tổng số Số có diện 
tích ≥5ha,  Tổng số Diện tích thuộc các 

điểm ≥5ha,  

1 Thành phố Vũng Tàu 72 12 3.520.252 2.919.615 

2 Thành phố Bà Rịa 12 04 780.895 312.903 

3 Thị xã Phú Mỹ 17 10 16.850.090 15.892.165 

4 Huyện Xuyên Mộc 13 05 56.849.444 56.430.543 

5 Huyện Đất Đỏ 12 04 807.857 324.369 

6 Huyện Long Điền 14 03 1.472.648 1.129.322 

7 Huyện Châu Đức 05 02 424.904 343.964 

8 Huyện Côn Đảo 35 08 972.466 555.375 

 Cộng toàn tỉnh 180 48 81.678.556 77.908.256 

(ii). Khu vực địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng trong thời kỳ quy hoạch 
2021-2030 có 34 khu đất với tổng diện tích 8.884 ha, giảm 09 điểm/3.651,8 
ha so với Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 cuả Thủ tướng 
Chính phủ (loại bỏ 13 khu vực đông thời bổ sung 04 khu vực).  trong đó:   

• Khu vực địa hình loại I có 24 điểm/8.364 ha, giảm 02 điểm, nhưng tăng 
diện tích 72,7 ha so với Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 
cuả Thủ tướng Chính phủ (bao gồm: loại bỏ 3 khu vực và bổ sung 01 
khu vực);  

• Khu vực địa hình loại II có 10 điểm/520 ha, giảm 07 điểm/3.724,5 ha so 
với Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 cuả Thủ tướng Chính 
phủ (loại bỏ 10 điểm/2.470 ha, đồng thời bổ sung 03 điểm/80 ha).  

Bảng 120. Phân bố khu vực địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
Tổng số Địa hình loại I Địa hình loại II 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

1 Thành phố Vũng Tàu 04 630,0 03 505,0 01 125,0 

2 Thành phố Bà Rịa 01 24,0 01 24,0 00 0,0 

3 Thị xã Phú Mỹ 04 1.915,0 03 1.875,0 01 40,0 
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TT Đơn vị hành chính 
Tổng số Địa hình loại I Địa hình loại II 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

Số điểm Diện tích 
(ha) 

4 Huyện Xuyên Mộc 05 604,0 02 434,0 03 170,0 

5 Huyện Đất Đỏ 03 2.205,0 02 2.175,0 01 30,0 

6 Huyện Long Điền 01 700,0 01 700,0 00 00 

7 Huyện Châu Đức 04 690,0 01 600,0 03 90,0 

8 Huyện Côn Đảo 12 2.116,0 11 2.051,0 01 65,0 

 Toàn tỉnh 34 8.884,0 24 8.364,0 10 520,0 

 

4.2.2. Định hướng bảo đảm an ninh 
(1). Giữ vững ồn định an ninh chính trị trên các lĩnh vực: (i) chủ động nắm, dự báo tình 

hình, nhất là tình hình chính trị thế giới và khu vực tác động, ảnh hưởng trong 
nước và trên địa bàn, đặc biệt là tình hình an ninh trên Biển Đông. Tiếp tục phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh đối ngoại và du lịch; (ii) 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp 
tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, đảm bảo an 
ninh, an toàn hệ thống mạng, trang thiết bị công nghệ, nhất là các cơ quan, bộ 
phận trọng yếu, các ngành, lĩnh vực quan trọng.  

(2). Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: (i) dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình 
tội phạm, chủ động xây dựng các nghị quyết chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện 
phù hợp, khả thi, mang tính chiến lược, lâu dài nhăm bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh, trong đó tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại 
tội phạm, tập trung giải quyết, chuyển hóa địa bàn phức tạp vê tội phạm, tệ nạn xã 
hội; (ii) phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phòng 
ngừa tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng 
ngừa xã hội, kiềm chế gia tăng và làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; (iii) nâng cao chất lượng công tác tiếp 
nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chấp hành nghiêm 
pháp luật trong các hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. 

(3). Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành 
nghề kinh doanh... góp phần phòng ngừa tội phạm, kiềm chế, giảm tai nạn giao 
thông. Nâng cao hiệu lực quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

(4). Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực 
lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ. Tăng cường 
xây dựng lực lượng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh xây dựng 
Công an xã chính quy để đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu 
và tại cơ sở. Tổ chức rà soát, tham mưu điều chỉnh, phân định rành mạch nhiệm 
vụ Công an tỉnh với các Sở, ban, ngành để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước 
về an ninh, trật tự. 
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(5). Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn công 
tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhu cầu sử dụng cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng 
về nghiệp vụ, ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết cho các lực lượng trực tiếp chiến 
đấu, lực lượng thường xuyên làm việc, tiếp xúc với nhân dân nhằm phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

(6). Bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, đồng bộ; 
ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, tạo tiền đề vững chắc, xây dựng CAND 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

4.2.3. Giải pháp chủ yếu 
a). Giải pháp bảo đảm quốc phòng 

(1). Quản lý và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, vùng trời, an ninh biên giới quốc gia 
trên biển, nội địa; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân về bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ 
chức Đảng; phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị trong 
thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng 
nhằm nâng cao khả năng phòng thủ tỉnh.  

(2). Có cơ chế, phương thức lãnh đạo; nội dung, phương pháp, chế độ kiểm tra, thanh 
tra giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với 
cải cách hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các 
nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh   

(3). Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, tập trung xây dựng tái cơ cấu gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với nhiệm vụ 
củng cố tiềm lực quốc phòng bảo đảm nhu cầu cho thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra.  

(4). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu theo chỉ đạo của Bộ 
Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, 
thành phố xác định vị trí bố trí xây dựng các cơ sở quốc phòng, công trình chiến 
đấu phù hợp với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; vận dụng, ứng dụng 
công nghệ linh hoạt tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - 
an ninh đảm bảo không phá vỡ quy hoạch làm mất cơ hội, điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội.   

(5). Xây dựng các công trình phòng thủ dân sự, đầu tư tàu thuyền khai thác, dịch vụ 
kinh tế biển và vận tải trong phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với thế trận quân sự 
trong khu vực phòng thủ. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phát triển kinh 
tế - xã hội cần nghiên cứu thiết kế công trình mang tính lưỡng dụng vừa đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế, vừa bảo đảm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, 
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân.  

(6). Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh. 

b). Giải pháp bảo đảm an ninh 
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(1). Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 
động lợi dụng kinh tế để chuyển hóa chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lĩnh 
vực, mục tiêu kinh tế trọng điểm, nhất là là ở những ngành trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh như các cơ sở dầu khí, điện, đạm và các khu công nghiệp, đấu tranh hiệu quả 
với các tội phạm kinh tế, tham nhũng. 

(2). Thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác 
phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức chính trị - xã hội, 
nhất là lực lượng vũ trang nhằm thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch, phối 
hợp bảo đảm an ninh, trật tự. 

(3). Chú trọng công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm 
về trật tự, an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lắp đặt camera 
giám sát và xử lý vi phạm và xây dựng hạ tầng giao thông thông minh, kết hợp với 
bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. 

(4). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và các giải pháp về 
cứu nạn, cứu hộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 
lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, lực lượng dân phòng đáp 
ứng được yêu câu nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.  

(5). Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới, ưu tiên sớm hiện đại hóa một số lực lượng. Thực 
hiện phương châm gần dân, bám cơ sở, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa những 
vụ việc phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Công 
an và chủ trương bố trí Công an xã chính quy, “tăng cường cơ sở”. 

(6). Xây dựng các cơ sở và đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại, tăng cường đào tạo 
lực lượng làm công tác kỹ thuật hình sự, đáp ứng yêu cầu, tình hình hiện nay. Bố 
trí và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai cho các mục đích an ninh. 

III. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU  

1. Các vùng bảo vệ và hạn chế phát triển 
1.1. Các vùng bảo tồn cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn tỉnh  
Các vùng bảo tồn cấp quốc gia, cấp vùng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 03 khu bảo tồn quốc gia, trong đó có 01 khu 
bảo tồn vườn quốc gia (Côn Đảo); 01 khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên trên cạn (Bình Châu 
- Phước Bửu); 01 khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên đất ngập nước (Cửa sông Đồng Nai). 
Cụ thể: 

(i). Khu bảo tồn vườn quốc gia Côn Đảo, với diện tích bảo tồn 19.991 ha. Khu 
vực cần được bảo vệ, không được xâm phạm, gồm hợp phần bảo tồn rừng 
có diện tích 5.990,7 ha và hợp phần diện tích bảo tồn biển là 14.000 ha. 
Ngoài ra, diện tích vùng đệm của khu bảo tồn biển là 20.500 ha. 
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(ii). Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu, dự trữ thiên nhiên trên cạn, với diện 
tích bảo tồn 10.905 ha. Khu bảo tồn thuộc địa bàn hành chính các xã Bình 
Châu, Bưng Riềng, Bông Trang và Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu 
của huyện Xuyên Mộc. 

(iii). Khu bảo tồn Cửa sông Đồng nai, dự trữ thiên nhiên đất ngập nước, với diện 
tích bảo tồn 10.000 ha (với dải rừng ngập mặn ven sông Thị Vải - Cái Mép 
thuộc TX Phú Mỹ đến ven vịnh Gành Rái và bán đảo Long Sơn). 

1.2. Các vùng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn  
Trên cơ sở đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội cần phải xem xét bố trí các 
hoạt động kinh tế phù hợp để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn cho 
từng đơn vị hành chính cấp huyện, Cụ thể như sau: 

(1). Thành phố Vũng Tàu  

(i). Vùng nội thành (vùng bảo vệ nghiêm ngặt): 

• Không quy hoạch phát triển các dự án có nguồn nước thải hoặc khí thải 
hoặc CTR lớn: các KCN, CCN nặng; các dự án công nghiệp hóa chất, 
nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, thuộc da, luyện 
kim…); các dự án sử dụng nước với lưu lượng lớn trong nội thành. 

• Lập và thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở có nguồn thải lớn và tiềm 
năng gây ô nhiễm môi trường lớn ra khỏi nội thành. 

• Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo lắp đặt hệ thống xử lý 
chất thải và xử lý đạt quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

• Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các nguồn thải và chất lượng nước 
thải, khí thải, chất lượng môi trường chung quanh đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 

• Tiếp tục triển khai các công trình thoát, xử lý nước thải tập trung. Đảm 
bảo đến năm 2030 trên 80% lưu lượng nước thải ở TP. Vũng Tàu được 
xử lý đạt QCVN. 

• Tiếp tục triển khai các hệ thống quản lý CTR, CTNH, trong đó có chất 
thải nhựa. Đảm bảo đến năm 2030 toàn bộ (100%) khối lượng CTR sinh 
hoạt, CTNH trên địa bàn TP. Vũng Tàu được thu gom, phân loại, xử lý 
an toàn, vệ sinh. 

• Gia tăng diện tích công viên cây xanh, đảm bảo chỉ tiêu trên 8-12 m2 cây 
xanh/người vào năm 2030. 

• Xây dựng và thực hiện chương trình điều tra cơ bản tài nguyên sinh vật 
trên các núi Lớn, núi Nhỏ, núi Nứa và triển khai các dự án bảo tồn, phát 
triển. 

• Nghiên cứu, xác định các khu vực nhạy cảm với nước biển dâng, bão, 
lũ; thiết kế, xây dựng các công trình ứng phó BĐKH, tai biến thiên nhiên 
có hiệu quả. 
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• Thường xuyên thực hiện quan trắc chất lượng không khí, nước biển ven 
bờ, nước dưới đất; cảnh báo sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường, nếu 
có. 

(ii). Vùng ngoại thành (xã Long Sơn: vùng hạn chế phát thải): 

• Được quy hoạch, phát triển các KCN, cảng biển quy mô lớn, khu nuôi 
thủy sản tập trung nhưng đảm bảo tuân thủ các quy định về kiểm soát ô 
nhiễm, BVMT. 

• Kiểm soát chặt chẽ phát thải từ Trung tâm hóa dầu miền Nam, đảm bảo 
không gây ô nhiễm biển và tác hại HST tự nhiên, vùng nuôi thủy sản. 

• Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo lắp đặt hệ thống xử lý 
chất thải và xử lý đạt quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

• Xây dựng và thực hiện chương trình điều tra cơ bản tài nguyên sinh vật 
khu vực Long Sơn và triển khai các dự án bảo tồn, phát triển. 

• Nghiên cứu, xác định các khu vực nhạy cảm với nước biển dâng, bão, 
lũ; thiết kế, xây dựng các công trình ứng phó BĐKH, tai biến thiên nhiên 
có hiệu quả. 

• Thường xuyên thực hiện quan trắc chất lượng không khí, nước biển ven 
bờ, nước dưới đất; cảnh báo sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường, nếu 
có. 

(2). Thành phố Bà Rịa: 

(i). Khu vực nội thành (vùng bảo vệ nghiêm ngặt): 

• Không quy hoạch phát triển các dự án có nguồn nước thải hoặc khí thải 
hoặc CTR lớn: các KCN, CCN nặng; các dự án công nghiệp hóa chất, 
nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, thuộc da, luyện 
kim…); các dự án sử dụng nước với lưu lượng lớn. 

• Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo lắp đặt hệ thống xử lý 
chất thải và xử lý đạt quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

• Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các nguồn thải và chất lượng nước 
thải, khí thải, chất lượng môi trường chung quanh đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 

• Tiếp tục triển khai các công trình thoát, xử lý nước thải tập trung. Đảm 
bảo đến năm 2030 trên 80% lưu lượng nước thải ở TP. Bà Rịa được xử 
lý đạt QCVN. 

• Tiếp tục triển khai các hệ thống quản lý CTR, CTNH, trong đó có chất 
thải nhựa. Đảm bảo đến năm 2030 toàn bộ (100%) khối lượng CTR sinh 
hoạt, CTNH trên địa bàn TP. Bà Rịa được thu gom, phân loại, xử lý an 
toàn, vệ sinh. 

• Gia tăng diện tích công viên cây xanh, đảm bảo chỉ tiêu trên 8-12 m2 cây 
xanh/người vào năm 2030. 
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• Thường xuyên thực hiện quan trắc chất lượng không khí, nước mặt, 
nước dưới đất; cảnh báo sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường, nếu có. 

(ii). Vùng ngoại thành (các xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng: vùng hạn chế 
phát thải): 

• Không quy hoạch phát triển các dự án có nguồn nước thải hoặc khí thải 
hoặc CTR lớn: các KCN, CCN nặng; các dự án công nghiệp hóa chất, 
nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, thuộc da, luyện 
kim…); các dự án sử dụng nước với lưu lượng lớn. 

• Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các nguồn thải và chất lượng nước 
thải, khí thải, chất lượng môi trường chung quanh đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trong tiểu vùng hạn chế phát thải. 

• Tiếp tục triển khai các hệ thống quản lý CTR, CTNH, trong đó có chất 
thải nhựa. Đảm bảo đến năm 2030 trên 95% khối lượng CTR sinh hoạt, 
CTNH trên địa bàn các xã ngoại thành Bà Rịa được thu gom, phân loại, 
xử lý an toàn, vệ sinh. 

• Bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước các sông, hồ phục vụ cấp nước sinh 
hoạt. 

• Duy trì và mở rộng diện tích thảm thực vật. 

• Tại các khu vực còn canh tác nông nghiệp: Tăng cường các mô hình 
sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng 
phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật. 

(3). Thị xã Phú Mỹ: 

(i). Khu vực nội thành (vùng bảo vệ nghiêm ngặt): 

• Quan tâm bảo vệ vùng rừng ngập mặn (RNM) hiện có ven sông Thị Vải, 
Cái Mép; hạn chế đến mức thấp nhất việc quy hoạch chuyển đất rừng 
thành đất xây dựng KCN, đô thị, cảng, công trình hạ tầng. 

• Không quy hoạch phát triển các dự án có nguồn nước thải hoặc khí thải 
hoặc CTR lớn: các KCN, CCN nặng; các dự án công nghiệp hóa chất, 
nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, thuộc da, luyện 
kim…); các dự án sử dụng nước với lưu lượng lớn. 

• Các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo lắp đặt hệ thống xử lý 
chất thải và xử lý đạt quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

• Kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt các nguồn thải và chất lượng nước 
thải, khí thải, chất lượng môi trường chung quanh đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. 

• Tiếp tục triển khai các công trình thoát, xử lý nước thải tập trung. Đảm 
bảo đến năm 2030 trên 60% lưu lượng nước thải ở TX. Phú Mỹ được 
xử lý đạt QCVN. 

• Tiếp tục triển khai các hệ thống quản lý CTR, CTNH, trong đó có chất 
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thải nhựa. Đảm bảo đến năm 2030 toàn bộ (100%) khối lượng CTR sinh 
hoạt, CTNH trên địa bàn TX. Phú Mỹ được thu gom, phân loại, xử lý an 
toàn, vệ sinh. 

• Đầu tư, nâng cấp các công trình xử lý ở Trung tâm xử lý chất thải rắn 
(CTR) Tóc Tiên đảm bảo xử lý toàn bộ CTR, chất thải công nghiệp, chất 
thải nguy hại trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu BVMT. 

• Gia tăng diện tích công viên cây xanh khu trung tâm đô thị, đảm bảo chỉ 
tiêu trên 8-12 m2 cây xanh/người vào năm 2030. 

• Thường xuyên thực hiện quan trắc chất lượng không khí, nước mặt, 
nước dưới đất; cảnh báo sớm các vấn đề ô nhiễm môi trường, nếu có. 

(ii). Khu vực ngoại ô (5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên: 
vùng hạn chế phát thải): 

• Không quy hoạch phát triển các dự án có nguồn nước thải hoặc khí thải 
hoặc CTR lớn: các KCN, CCN nặng; các dự án công nghiệp hóa chất, 
nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản, thuộc da, luyện 
kim…); các dự án sử dụng nước với lưu lượng lớn. 

• Tiếp tục triển khai các hệ thống quản lý CTR, CTNH, trong đó có chất 
thải nhựa. Đảm bảo đến năm 2030 trên 95% khối lượng CTR sinh hoạt, 
CTNH trên địa bàn các xã ngoại thành TX Phú Mỹ được thu gom, phân 
loại, xử lý an toàn, vệ sinh. 

•  Bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước các hồ Đá Đen, Châu Pha, Suối Nhum 
phục vụ cấp nước sinh hoạt. 

• Đầu tư, nâng cấp các công trình xử lý ở Trung tâm Xử lý Tóc Tiên đảm 
bảo xử lý toàn bộ CTR, CTCN, CTNH trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu 
BVMT. 

• Mở rộng diện tích thảm thực vật; bảo vệ và phát triển tài nguyên sinh vật 
Núi Thị Vải. 

• Tại các khu vực còn canh tác nông nghiệp: Tăng cường các mô hình 
sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng 
phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; quản lý tôt chất thải nông 
nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 

(4). Huyện Long Điền: 

(i). Với thị trấn Long Điền, Long Hải và các khu dân cư tập trung (Vùng hạn chế 
phát thải):  

• Tăng cường công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; Tăng diện 
tích cây xanh trong khu vực đô thị lên trên 15 m2/người; nghiên cứu xây 
dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung cho các thị trấn Long 
Điền, Long Hải. 

• Các khu du lịch đều đảm bảo cơ sở thu gom, phân loại xử lý CTR và hệ 
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thống xử lý nước thải riêng. Không thải bỏ chất thải, bao gồm chất thải 
nhựa vào biển. 

• Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, BVMT các sông trên địa bàn. 

(ii). Với các vùng nông nghiệp:  

•  Tăng cường các mô hình sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản hữu cơ, 
hạn chế tối đa sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; quản lý 
tôt chất thải nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 

• Xây dựng dự án bảo tồn và phát triển bảo vệ và phát triển tài nguyên 
sinh vật núi Minh Đạm. 

(5). Huyện Đất Đỏ: 

(i). Với thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải, đô thị mới Lộc An và các khu dân 
cư tập trung (vùng hạn chế phát thải): 

• Tăng cường công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; Tăng diện 
tích cây xanh trong khu vực đô thị lên trên 15 m2/người; nghiên cứu xây 
dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung cho các thị trấn Đất 
Đỏ. 

• Các KCN trên địa bàn phải đảm bảo cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại 
xử lý CTR và hệ thống xử lý nước thải CN, tuân thủ các quy định về 
nguồn thải và QCVN về môi trường công nghiệp.  

• Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, BVMT hạ lưu sông Ray và các sông 
khác. 

(ii). Với các vùng nông nghiệp: Tăng cường các mô hình sản xuất nông nghiệp, 
nuôi thủy sản hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo 
vệ thực vật; quản lý tôt chất thải nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 

(6). Huyện Châu Đức: 

(i). Với thị trấn Ngãi Giao, đô thị Kim Long, đô thị Suối Nghệ và các khu dân cư 
tập trung (Vùng hạn chế phát thải): 

• Tăng cường công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; Tăng diện 
tích cây xanh trong khu vực đô thị lên trên 15 m2/người; nghiên cứu xây 
dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung cho các thị trấn Ngãi 
Giao. 

• Các KCN trên địa bàn phải đảm bảo cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại 
xử lý CTR và hệ thống xử lý nước thải CN, tuân thủ các quy định về 
nguồn thải và QCVN về môi trường công nghiệp.  

(ii). Với các vùng nông nghiệp:  

• Tăng cường các mô hình sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản hữu cơ, 
hạn chế tối đa sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; quản lý 
tôt chất thải nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 
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• Đặc biệt quan tâm bảo vệ hồ Sông Ray, vành đai Hồ Đá Đen - nguồn 
cấp nước lớn nhất của tỉnh: ngăn ngừa bồi lắng, bốc hơi; ngăn chặn phá 
thảm thực vật ven hồ, ngăn ngừa bồi lắng, kiểm soát ô nhiễm từ các khu 
nông nghiệp, dân cư, công nghiệp, du lịch ven hồ 

(7). Huyện Xuyên Mộc: 

(i). Với Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt) 

• Xem xét cẩn trọng việc quy hoạch các khu du lịch sao cho không xâm 
lấn vào diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; các 
khu du lịch đều đảm bảo cơ sở thu gom, phân loại xử lý CTR và hệ thống 
xử lý nước thải riêng. Không thải bỏ chất thải, bao gồm chất thải nhựa 
vào biển. 

• Ưu tiên bảo vệ Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu: Tập trung bảo vệ 
diện tích và tài nguyên sinh vật của Khu BT: Không cho phép quy hoạch 
và xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, công 
nghiệp…xâm lấn vào ranh giới Khu BT; Triển khai hiệu quả các dự án 
di dời dân ra khỏi Khu BT trước năm 2025; Tăng cường các chương 
trình, dự án phục hồi rừng họ Dầu và rừng Tràm trong Khu BT.; Tăng 
cường kiểm soát, ngăn cấm các hành vi phá rừng, săn bắt động vật 
rừng, ngăn ngừa cháy rừng. 

• Nghiên cứu lập vành đai ĐDSH, kết nối phần đất bên trong đường ven 
biển đến sát bờ biển để lưu thông chuỗi thức ăn, tạo điều kiện phát triển 
các loài động vật hoang dã. 

(ii). Với thị trấn Phước Bửu, các đô thị mới và các khu dân cư tập trung (vùng 
hạn chế phát thải): 

• Tăng cường công tác quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; Tăng diện 
tích cây xanh trong khu vực đô thị lên trên 15 m2/người; nghiên cứu xây 
dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung cho các thị trấn Xuyên 
Mộc. 

• Các KCN trên địa bàn phải đảm bảo cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại 
xử lý CTR và hệ thống xử lý nước thải CN, tuân thủ các quy định về 
nguồn thải và QCVN về môi trường công nghiệp.  

(iii). Với các vùng nông nghiệp:  

• Tăng cường bảo vệ giải đồi cát, thảm thực vật ven biển để bảo vệ cảnh 
quan, ứng phó BĐKH. 

• Bảo vệ nghiêm ngặt các hồ Sông Ray và các hồ cấp nước khác: ngăn 
chặn phá thảm thực vật ven hồ, ngăn ngừa bồi lắng, kiểm soát ô nhiễm 
từ các khu nông nghiệp, dân cư, công nghiệp, du lịch ven hồ. 

• Tăng cường các mô hình sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản hữu cơ, 
hạn chế tối đa sử dụng phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật; quản lý 
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tôt chất thải nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 

(8). Huyện Côn Đảo: 

(i). Với vườn quốc gia Côn Đảo 

• Tập trung bảo vệ diện tích và tài nguyên sinh vật của VQG: Không cho 
phép quy hoạch và xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, đô thị, 
du lịch, công nghiệp…xâm lấn vào ranh giới trên đất liền của VQG. Bảo 
vệ nguyên vẹn toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và các sinh cảnh rừng 
hiện có là 5.883,15 ha. 

• Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và biển, tính 
đa dạng loài, các loài động, thực vật bản địa, nguy cấp, quý, hiếm và 
các sinh cảnh tự nhiên độc đáo của Côn Đảo để xây dựng VQG Côn 
Đảo trở thành một khu bảo tồn rừng, đất ngập nước và biển có tầm quan 
trọng quốc gia và quốc tế. 

• Với vùng rừng trên các đảo: Bảo tồn tài nguyên động, thực vật, đặc biệt 
là các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm; Tăng cường các chương 
trình, dự án phục hồi rừng trên các đảo; nâng cao độ che phủ của rừng 
đạt 80-85%; Phát huy tối đa chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng, 
giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh 
thái, duy trì nguồn nước ngọt cho Côn Đảo. 

• Với vùng biển: Bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái biển và hệ sinh thái 
đất ngập nước, nhất là rạn san hô và thảm cỏ biển; bảo vệ và phục hồi 
các loài sinh vật biển bị đe dọa và quí, hiếm 

• Hỗ trợ khả năng thích ứng của hệ sinh thái và sinh vật bị đe dọa đối với 
tình trạng biến đổi khí hậu (nhiệt độ nước biển tăng, nước biển dâng) và 
giảm thiểu các tác động tiêu cực do các hoạt động kinh tế xã hội. 

(ii). Với các khu vực phát triển Côn Đảo: Khu Trung tâm, khu Cỏ Ống và khu 
Bến Đầm (Vùng hạn chế phát thải, nếu nằm ngoài diện tích VQG):  

• Tăng cường kiểm soát, ngăn cấm các hành vi xả chất thải, nước thải 
chưa xử lý vào hồ, biển; không thải bỏ chất thải nhựa ra biển.  

• Cần đầu tư các công trình thoát nước, xử lý nước thải, thu gom, phân 
loại xử lý chất thải rắn ở các khu đô thị, khu du lịch, đảm bảo các QCVN 
và cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

• Đặc biệt chú trọng bảo vệ nguồn nước các hồ An Hải, Quang Trung: 
kiểm soát bồi lắng, bốc hơi và ô nhiễm hồ. 

• Xem xét lại mục tiêu tăng dân số Côn Đảo từ hơn 8.000 người hiện nay 
lên 30.000 người vào năm 2030 vì diện tích có thể phát triển khu dân cư 
của đảo rất hạn chế, việc tăng dân số lớn sẽ kèm theo tăng các công 
trình hạ tầng, dẫn đến xâm phạm diện tích và gây suy giảm tài nguyên 
sinh thái của VQG. 
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1.3. Các khu vực quốc phòng, an ninh 
Các khu vực quốc phòng, an ninh gồm những địa điểm do quân đội, công an quản lý trực 
tiếp để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Việc 
bố trí không gia các hoạt động kinh tế - xã hội cần nghiên cứu, xem xét hạn chế bố trí, 
chống lấn và không làm ảnh hưởng đến không gian xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc; 
căn cứ quân sự; công trình phòng thủ quốc gia; các trung tâm đào tạo, huấn luyện; bệnh 
viện, nhà an dưỡng của quân đội, công an; xây dựng nhà công vụ của quân đội, công an; 
xây dựng các cơ sở giam giữ và giáo dục...; các khu vực có địa hình đặc biệt, điểm cao  
phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

2. Tổ chức không gian kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng 
(1). Các dự án đường bộ cao tốc đang được đầu tư và sớm hoàn thành trong gia đoạn 

2021-2025 

(i). Đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu: 

• Điểm đầu: tại giao với QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai. 

• Điểm cuối: giao với đường Vành đai (QL56), TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

• Hướng tuyến: tại giao với QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai tuyến đi song song và cách QL51 khoảng 1-2 km, tuyến giao với cao 
tốc Bắc - Nam  phía Đông tại nút Long Thành và Tân Thiện, kết thúc tại 
QL56 TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Chiều dài tuyến khoảng 54 km trong đó đoạn trên địa phận tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu dài 34 km. Ngoài ra, có đoạn nối đến cảnh Cái Mép dài 8 
km. Quy mô 6-8 làn xe. 

(ii). Đường bộ cao tốc vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh: 

• Điểm đầu: giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khu vực Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Điểm cuối: nối với trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước, thành 
phố Hồ Chí Minh.  

• Hướng tuyến: tuân thủ quy hoạch chi tiết được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 có điều chỉnh 
cục bộ phù hợp với quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. 

• Tổng chiều dài tuyến Vành đai 4 khoảng 200 km trong đó qua địa phân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 23 km. Quy mô 8 làn xe. 

(iii). Tuyến QL55: dài 50,5 km - qua TP. Bà Rịa và các huyện Long Điền, Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc. Giữ nguyên vị trí tổng thể, bao gồm cả đoạn tuyến tránh 
huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và điểm đấu nối với QL51 ở ngoại vi TP. 
Bà Rịa và huyện Long Điền đã được quy hoạch. Đến năm 2030 nâng cấp 
đoạn hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 4 làn xe, và mở mới tuyến tránh 
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dài 10,8 km. Đối với đoạn qua khu vực Trung tâm huyện duy tu bảo dưỡng 
theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt rộng 12 m, nền 16 m. 

(iv). Tuyến QL56: dài 39 km, hướng tuyến đi theo hướng hiện tại. Giữ nguyên 
vị trí tổng thể, bao gồm cả đoạn tuyến tránh TP. Bà Rịa và điểm đấu nối với 
QL51 tại ngã ba đường Láng Cát - Long Sơn (đường Hoàng Sa). Đến năm 
2030 duy tu bảo dưỡng tuyến đạt cấp, nâng cấp 24,2 km và 8,2 km đoạn 
mở mới từ xã Hòa Long đến QL51. 

(v). Tuyến QL51: dài 48,5 km từ giáp ranh tỉnh Đồng Nai đến nút giao Eo ông 
Từ, qua TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu. Quy mô 6 làn xe. Đến 
năm 2030, duy tu bảo dưỡng đoạn hiện hữu và mở mới đoạn dài 5 km tuyến 
tránh qua TP. Bà Rịa. 

(vi). Tuyến QL51C: nằm theo hướng Tây - Đông đi qua huyện: Long Thành (tỉnh 
Đồng Nai), TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cực Nam 
huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu) và huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Tổng chiều dài tuyến là khoảng 
73 km, trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài khoảng 
36,3 km. Đến năm 2030, quy mô 2 làn xe, đạt cấp III. 

(2). Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch là cảng biển loại đặc biệt, cảng 
trung chuyển quốc tế, cảng cửa ngõ quốc gia; trong đó khu bến Cái Mép có thể 
tiếp nhận tàu có trọng tải đến 250.000 tấn, khu bến Thị Vải, Long Sơn, Sao Mai - 
Bến Đình có thể tiếp nhận tàu đến 100.000 tấn… 

(i). Khu bến Cái Mép: vùng đất và vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu - Thị 
Vải (đoạn từ rạch Bàn Thạch ra ngoài cửa sông Cái Mép). Cảng cửa ngõ, 
trung chuyển quốc tế; có bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí. 
Cỡ tàu container trọng tải 80.000 ÷ 250.000 tấn (6.000÷24.000 TEU) hoặc 
lớn hơn khi đủ điều kiện; cỡ tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí trọng tải đến 
150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện khai thác tuyến 
luồng hàng hải. 

(ii). Khu bến Thị Vải: vùng đất và vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu - Thị Vải 
(đoạn từ hạ lưu cảng Gò Dầu B đến rạch Bàn Thạch). Phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội liên vùng, có bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng 
lỏng/khí. Cỡ tàu trọng tải đến 100.000 tấn tại Phú Mỹ hoặc lớn hơn khi đủ 
điều kiện, đến 60.000 tấn tại Mỹ Xuân và đến 30.000 tấn phía thượng lưu 
cầu Phước An. 

(iii). Khu bến Sao Mai - Bến Đình: vùng đất và vùng nước bên phải luồng sông 
Dinh. Phục vụ dịch vụ dầu khí và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có 
bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí. Cỡ tàu trọng tải đến 100.000 tấn 
hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, phù hợp với điều kiện khai thác của tuyến 
luồng hàng hải. 

(iv). Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu: vùng đất và vùng nước tại khu vực Bãi 
Trước. Bến cảng khách quốc tế phục vụ du lịch. Cỡ tàu trọng tải đến 
225.000 GT. 
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(v). Khu bến Long Sơn: vùng đất và vùng nước khu vực đảo Long Sơn và sông 
Rạng. Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khu liên 
hợp hóa dầu, luyện kim và ngành năng lượng, có bến hàng lỏng/khí, tổng 
hợp, container, hàng rời. Cỡ tàu trọng tải đến 100.000 tấn; có bến nhập dầu 
thô cho tàu trọng tải đến 300.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. 

(vi). Khu bến sông Dinh: vùng đất và vùng nước trên sông Dinh. Phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương; có bến tổng hợp, hàng lỏng/khí, bến công 
vụ và bến phục vụ quốc phòng - an ninh. Cỡ tàu trọng tải 2.000 ÷ 10.000 
tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. 

(vii). Bến cảng Côn Đảo: vùng đất và vùng nước khu vực Bến Đầm. Đầu mối 
giao lưu với đất liền và phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo, có bến tổng 
hợp, bến khách, bến du thuyền, bến phục vụ quốc phòng - an ninh. Cỡ tàu 
trọng tải 2.000 ÷ 5.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; phát triển bến 
khách quốc tế phù hợp với quy hoạch xây dựng huyện đảo. 

(viii). Các bến cảng dầu khí ngoài khơi: phục vụ các mỏ Rồng Đôi, Rạng Đông, 
Lan Tây, Đại Hùng, Chí Linh, Ba Vì, Vietsopetro 01, Chim Sáo, Tê Giác 
Trắng và các bến cảng khác, phát triển phù hợp với nhu cầu khai thác mỏ 
dầu khí ngoài khơi. 

(ix). Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão: tại vịnh Gành Rái, 
Cái Mép, Bến Đầm - Côn Đảo, các khu tránh trú bão vực khác đủ điều kiện. 
Các bến phao chuyển tải hàng hóa tại khu vực Gành Rái, Cái Mép duy trì 
khai thác theo hiện trạng và từng bước di dời khi các cảng cứng đáp ứng 
nhu cầu xếp dỡ hoặc để bảo đảm phát triển bến cảng cứng theo quy hoạch. 

(3). Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: Theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19 tháng 
10 năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050, quy hoạch tuyến đường sắt  sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong 
những hạng mục giao thông huyết mạch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng chiều 
dài tuyến là 84 km; là đường sắt quốc gia đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 
đường đôi lưu thông hai chiều, khổ đường 1.435 mm. Kết nối tại ga Trảng Bom 
thông qua đoạn tuyến tránh Biên Hòa (Trảng Bom - Dĩ An). Đoạn Biên Hòa - Thị 
Vải là đường đôi; đoạn Thị vải - Vũng Tàu là đường đơn. 

3. Tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội  
Hiện nay, trên phần lãnh thổ đất liền của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cơ bản được định 
hình qua nhiều giai đoạn phát triển, hình thành 3 vùng lãnh thổ phát triển, tương ứng với 
các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Như đã phân tích ở điểm 2, mục X, phần I (điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) cho thấy bố trí không gian phát triển kinh tế của 
tỉnh hiện nay cơ bản đảm bảo phân vùng phát triển hợp lý; vừa phát huy được tiềm năng, 
lợi thế của từng vùng lãnh thổ, vừa giảm thiểu tác động xung đột giữa các ngành kinh tế 
trụ cột: Công nghiệp, cảng biển và du lịch, nông nghiệp; đảm bảo yêu cầu phát triển bền 
vững với tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy tiềm năng và hiệu quả sử dụng 
không gian cho phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội cần nghiên cứu, xem xét, điều 
chỉnh sử dụng không gian của tỉnh trong thời kỳ mới (2021-2030). Cụ thể như sau: 
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3.1. Vùng phát triển kinh tế công nghiệp - cảng biển  
Vùng phát triển kinh tế công nghiệp - cảng biển tập trung ở khu vực phía Tây của tỉnh. 

• Phạm vi không gian vùng: từ khu vực ven sông Khu vực ven biển dọc 
sông Thị Vải - Cái Mép, trục QL51, đến phía Tây trục cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu và đến QL56. 

• Cơ sở hình thành: Tại khu vực này có hệ thống cảng biển được quy 
hoạch là cảng biển đặc biệt quốc gia, trong đó khu bến Cái Mép có chức 
năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Hiện tại khu vực tập trung 
12/15 khu công nghiệp của tỉnh với tổng diện tích đất khoảng 6.400 ha61. 
Quy hoạch không gian vùng tập trung phát triển công nghiệp và cảng 
biển đã phát huy khá tốt lợi thế hệ thống cảng nước sâu, sự thuận lợi 
về kết nối giao thông liên vùng, tạo chuỗi liên kết phát triển công nghiệp 
và dịch vụ với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng. 

• Định hướng phân bố không gian: tại vùng kinh tế này được nghiên cứu 
hình thành 02 tuyến hành lang kinh tế làm động lực cho phát triển 
vùng, gồm: (i) Hành lang kinh tế hàng hải và công nghiệp; (ii) Hành lang 
hỗ trợ phát triển công nghiệp - dịch vụ. Cụ thể như sau: 

3.1.1. Hành lang kinh tế hàng hải và công nghiệp (hay còn gọi là hành lang kinh tế 
ven biển phía Tây) 

a). Phạm vi và phân bổ không gian trong hành lang kinh tế 

(1). Phạm vi hành lang kinh tế: Khu vực ven biển dọc sông Thị Vải - Cái Mép, trục 
QL51, đến phía Tây trục cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 

Hình 85. Định hướng phân bố không gian hành lang kinh tế ven biển phía Tây 

 

                                            
61 Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2006-2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007, đã quy hoạch tập trung phát triển 
toàn bộ các khu công nghiệp trên tuyến hành lang dọc phía Tây Quốc lộ 51. Trong giai đoạn 2009-2013, tỉnh đã đề 
nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung thêm 3 KCN ở các huyện Châu Đức và Đất Đỏ, nằm ngoài quy hoạch, gồm: Khu 
Công nghiệp – đô thị - Dịch vụ Sonadzi tại xã Suối Nghệ và Nghĩa Thành huyện Châu Đức; KCN Đá bạc tại xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức; KCN Đất Đỏ I tại huyện Đất Đỏ. 
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(2). Không gian ven biển dọc sông Thị vải đến phía Tây trục QL51, ưu tiên bố trí các 
ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics.  

(3). Không gian từ phía Đông trục đường QL51 đến phía Tây trục đường cao tốc Biên 
Hòa - Vũng Tàu, ưu tiên bố trí phát triển đô thị, các khu dịch vụ logistics.  

b). Trụ cột phát triển 

Trụ cột 1: Phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics 

(1). Định hướng các ngành công nghiệp chủ yếu như:  

(i). Công nghiệp cơ khí và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển các 
ngành công nghiệp dầu khí, đóng tàu, cảng biển. 

(ii). Công nghiệp thăm dò và khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên: phát triển ngành 
dầu khí đồng bộ, đa ngành và liên ngành, với các hoạt động vận chuyển 
chế biến, phân phối, dịch vụ phục vụ khai thác...  

(iii). Công nghiệp hóa chất: phát triển một số lĩnh vực hóa chất như sản phẩm 
hóa dầu, sản xuất các sản phẩm cao su, sản phẩm nhựa phục vụ cho các 
ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo (đóng tàu, điện 
tử, ô tô, xe máy...); phát triển các ngành công nghiệp gắn với khu tổ hợp 
hoá dầu Long Sơn như các ngành công nghiệp hóa dược; tiếp tục phát triển 
các nhà máy sản xuất đạm, sản xuất khí công nghiệp, sản xuất methanol, 
phoocmalyn, phoocmica, nhựa đường, bông sợi khoáng, etylen, nhựa PE, 
PS... theo hướng chuyển đổi năng lực, công nghệ sản xuất trình độ tiên 
tiến, ít gây ô nhiễm môi trường. 

(iv). Công nghiệp vật liệu cơ bản với các ngành công nghiệp thép và một số sản 
phẩm hợp kim màu... cung cấp nguyên liệu cơ bản cho các ngành công 
nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ cao. 

(v). Công nghiệp năng lượng: phát huy công suất của các nhà máy điện hiện 
có (tổ hợp các nhà máy điện gồm Phú Mỹ 1, 2-1, 2-2, 3 và 4), Nhà máy điện 
Bà Rịa và thu hút thêm một số dự án nhà máy điện khí LNG tại Long Sơn. 

(2). Xây dựng một hệ sinh thái kinh tế hàng hải, với những cấu phần chính như: 

(i). Trung tâm Cảng biển: Xây dựng hệ thống cảng nước sâu có khả năng đón 
các tàu mẹ lớn nhất thế giới; tạo cơ chế hợp tác để khai thác tối đa hiệu 
quả các bến cảng ở thượng nguồn. 

(ii). Trung tâm Logistics: Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng các trung tâm logistics, hệ 
thống kho bãi, đa dạng; thiết lập hạ tầng hỗ trợ cảng như bến xà lan, ICDs. 

(iii). Trung tâm Dịch vụ hậu cần hàng hải: Khuyến khích các hãng tàu, forwarder, 
định chế tài chính mở văn phòng và hội sở khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(iv). Trung tâm Mậu dịch tự do: Thiết lập khu vực mậu dịch tự do, khu phi thuế 
quan, bán hàng miễn thuế cho du khách và thuyền viên; khuyến khích các 
hoạt động thương mại, tài chính trọng khu vực. 

(v). Trung tâm Tài chính hàng hải: Thu hút các ngân hàng, tổ chức tài chính, 
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công ty bảo hiểm hàng đầu đến đặt hội sở, chi nhánh nhằm đảm bảo nguồn 
vốn và hỗ trợ tối đa hoạt động của các công ty vận tải, dịch vụ hậu cần, 
logisctics. 

Hình 86. Tầm nhìn phát triển hành lang kinh tế hàng hải và công nghiệp 

 
Với trụ cột 1, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tạo lập hệ sinh thái năng động bao gồm các công ty 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác cảng, vận tải biển, dịch vụ tài chính và logistic. 
Hiện nay, một số công ty đa quốc gia đã có mặt ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, số lượng 
và độ đa dạng chưa cao, đặc biệt là trong các định chế tài chính có khả năng hỗ trợ 
chuyên nghiệp cho ngành hàng hải. 

Hình 87. Hệ sinh thái trung tâm kinh tế hàng hải 

 
 

3.1.2. Hành lang hỗ trợ phát triển công nghiệp - dịch vụ  
a). Phạm vi và chức năng hành lang kinh tế 

(1). Phạm vi hành lang kinh tế: Lấy trục QL56 là trục hành lang, bố trí cơ sở dịch vụ và 
công nghiệp tập trung ở phía Tây trục đường này. 
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Hình 88. Định hướng phân bố không gian hành lang hỗ trợ phát triển (công nghiệp 
- dịch vụ) 

 
 

(2). Hành lang hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ dọc trục QL56, sẽ tạo kết nối cảng 
Thị Vải - Cái Mép với hành lang kinh tế quốc gia (hành lang kinh tế Bắc - Nam và 
hành lang kinh tế Đông - Tây phía Nam).  Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp 
“xanh”, sạch và có công nghệ cao, ít ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo an toàn 
cho vùng “xanh” môi trường của tỉnh (các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức). 

(3). Việc hình thành hành lang hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ và trở thành vùng 
đệm phát triển giữa công nghiệp (hành lang kinh tế phía Tây) với vùng nông nghiệp 
xanh, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất của tỉnh đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

b). Trụ cột phát triển  

Trụ cột 2: Phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến và các dịch vụ 
hỗ trợ công nghiệp và logistics   

Định hướng phát triển các ngành công nghiệp có trình độ và năng lực công nghệ sản 
xuất tiên tiến; dịch vụ logistics và hỗ trợ công nghiệp. Các khu vực chức năng chính bao 
gồm: (i) Khu vực công nghiệp sạch “xanh” và dịch vụ hỗ trợ trên trục QL56; (ii) Các đô thị 
gắn với trục QL56. 
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Hình 89. Tầm nhìn phát triển hành lang hỗ trợ phát triển (công nghiệp - dịch vụ) 

 
 

3.2. Vùng phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ 
Vùng phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ được bố trí không gian tập trung ở khu vực phía 
Đông Nam của tỉnh. 

• Phạm vi không gian vùng: Khu vực ven biển dọc trục đường ven biển 
(ĐT994), trục QL55 và khu vực TP. Vũng Tàu (phía nam QL51). 

• Cơ sở hình thành: toàn bộ phần diện tích tiếp giáp ven biển phía Đông 
Nam của tỉnh, với chuỗi đô thị ven biển: Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải 
(hiện hữu) và Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu (đang quy hoạch phát triển). 
Sự hình thành không gian vùng tập trung phát triển du lịch đã phát huy 
được lợi thế cảnh quan thiên nhiên, môi trường ven biển để phát triển 
du lịch và các ngành dịch vụ khác, phát triển đô thị và các khu dân cư 
tập trung với môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

• Định hướng phân bố không gian: tại vùng kinh tế này được nghiên cứu 
hình thành tuyến hành lang kinh tế du lịch và dịch vụ làm động lực 
phát triển kinh tế vùng. 

Cụ thể như sau: 

a). Phạm vi và phân bổ không gian vùng phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ  

Khu vực ven biển dọc trục đường ven biển (ĐT994), trục QL55 và khu vực TP. Vũng Tàu 
(phía nam QL51). 

(1). Không gian khu vực dọc 2 bên tuyến đường ven biển ĐT994, từ Vũng Tàu - Long 
Hải - Phước Hải - Bình Châu, ưu tiên thu hút và bố trí: (i) các dự án du lịch, các 
khu du lịch phức hợp, khai thác lợi thế biển; (ii) các dự án bất động sản, phát triển 
các khu đô thị, khu dân cư tập trung. 

(2). Mở rộng vùng phát triển du lịch phạm vi tiếp giáp (phía Nam) trục đường QL55, 
ưu tiên hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; nuôi thủy sản 
hữu cơ, sản xuất sạch, an toàn thực phẩm; mục tiêu chủ yếu hướng tới cung cấp 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

465 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

thực phẩm sạch, phục vụ du lịch và đời sống nhân dân trong tỉnh. Các hoạt động 
khai thác, nuôi trồng thủy hải sản ở mức hợp lý (không phát triển thêm tàu cá, 
không mở rộng quy mô các cảng cá, bến cá), phát triển gắn với du lịch và phục vụ 
phát triển du lịch. 

Hình 90. Định hướng phân bố không gian hành lang kinh tế ven biển phía Nam 

 
 

b). Trụ cột phát triển  

Trụ cột 3: Phát triển du lịch và dịch vụ xứng tầm khu vực 

Hành lang du lịch - dịch vụ sẽ được hình thành dọc theo tuyến đường ven biển (ĐT994) 
kết nối giữa các đô thị động lực từ TP. Vũng Tàu đến Phước Bửu làm nền tảng hình 
thành Trung tâm du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Với chức năng không gian phát triển dịch 
vụ du lịch, bất động sản; phát triển các khu đô thị, dân cư ven biển; không gian bảo vệ 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên trên tuyến (với khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - 
Phước Bửu, rừng phòng họ trên núi Minh Đạm, rừng phòng hộ ngập mặn Lộc An - Hồ 
Tràm, Vũng Tàu - Bà Rịa - Long Điền); các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
khai thác hải sản theo mô hình nông nghiệp xanh, sạch, sinh thái, hữu cơ, với quy mô 
hợp lý để đảm bảo không ảnh hưởng tới phát triển du lịch và phục vụ cho phát triển du 
lịch. Các chức năng chính của hành lang đô thị - dịch vụ - du lịch bao gồm: 

(1). Hệ sinh thái chuỗi đô thị dịch vụ du lịch bao gồm TP. Vũng Tàu, Long Hải, Phước 
Hải, Lộc An, Hòa Bình, Bình Châu, Phước Bửu, Đất Đỏ. 

(2). Khu vực du lịch nông nghiệp. 

(3). Khu vực vùng nông lâm nghiệp và sinh thái bảo tồn ở phía Bắc huyện Xuyên Mộc 
và Đông Bắc huyện Châu Đức. 
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Hình 91. Tầm nhìn phát triển hành lang kinh tế du lịch và dịch vụ 

 
 

3.3. Vùng phát triển nông nghiệp và cân bằng sinh thái 
Vùng phát triển nông nghiệp của tỉnh nằm ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc của tỉnh. 

• Phạm vi không gian vùng: lãnh thổ hành chính các huyện Đất Đỏ, Xuyên 
Mộc, Châu Đức. 

• Cơ sở hình thành: vùng này ngoài vai trò phát triển kinh tế, ổn định đời 
sống dân cư khu vực nông thôn, đồng thời còn có vai trò rất lớn vào việc 
tăng mật độ che phủ của cây xanh, qua đó góp phần to lớn vào việc cân 
bằng sinh thái, điều chỉnh vi khí hậu, cải thiện môi trường; đặc biệt là 
bảo vệ nguồn nước ngọt cung cấp cho toàn bộ các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân 
dân cả thành thị, đã phát huy lợi thế về quỹ đất, điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng, nguồn nước, đồng thời kết nối không gian sản xuất với vùng 
sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. 

• Định hướng phân bố không gian: tại vùng phát triển nông nghiệp được 
định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ và phát triển bền vững (gắn với sinh thái và du lịch) 
làm động lực phát triển kinh tế vùng. 

a). Phạm vi và phân bổ không gian vùng phát triển nông nghiệp và cân bằng 
sinh thái 

Phạm vi vùng phát triển nông nghiệp và duy trì cân bằng sinh thái được xác định là lãnh 
thổ hành chính các huyện Đất Đỏ (phía Bắc trục đường QL55), Xuyên Mộc (phía Bắc trục 
đường QL55), Châu Đức (phần phía Đông trục đường QL56).   

b). Trụ cột phát triển  

Trụ cột 4: Phát triển nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp sinh thái và hữu cơ 

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp, 
trồng cây lâu năm, bảo vệ thảm thực vật, tăng mật độ cây xanh. Bảo vệ các lưu vực sông 
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và an toàn hệ thống hồ chứa nước. Ổn định đời sống nhân dân khu vực nông thôn, gắn 
với bảo vệ môi trường (bảo vệ nguồn nước, khu bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng 
sinh học...) của tỉnh. Định hướng phân bố không gian phát triển nông nghiệp UDCNC và 
phát triển bền vững62: 

(1). Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, sinh thái, hữu cơ, 
ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ nguồn nước ngọt, 
ưu tiên bảo vệ và gia tăng chất lượng mật độ cây xanh. 

(2). Các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ, khai thác khoáng sản… trong khu 
vực này cần được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu nghiêm 
ngặt về bảo vệ môi trường. 

(3). Phát triển và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số CCN quy mô hợp lý, để tổ 
chức di dời toàn bộ các cơ sở công nghiệp trước đây đầu tư không theo quy hoạch 
vào các CCN.  

(4). Phát triển một số điểm công nghiệp quy mô nhỏ tại các trung tâm xã, để phát triển 
các ngành nghề công nghiệp nông thôn không có nước thải trong quy trình sản 
xuất gia công.  

(5). Có chính sách ưu tiên vốn đầu tư công thực hiện các chương trình phát triển nông 
thôn, đặc biệt là khu vực phía Bắc thuộc địa bàn các huyện Châu Đức và Xuyên 
Mộc, nơi quy hoạch yêu cầu hạn chế phát triển công nghiệp, dịch vụ, các hoạt 
động chăn nuôi,… để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. Tiếp tục đầu tư phát 
triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, đảm bảo điều kiện để hình thành các vùng nông 
thôn trù phú với không gian sống tiện nghi, hiện đại và văn minh. 

3.4. Vùng phát triển kinh tế biển và hải đảo 
a). Định hướng không gian biển (thuộc tỉnh quản lý)  

(1). Đối với vùng biển thuộc vùng thềm lục địa, cập nhật các nội dung phát triển tại quy 
hoạch không gian biển quốc gia liên quan đến tỉnh.  

(2). Ưu tiên phát triển các hoạt động du lịch biển, vận tải ven biển; nuôi trồng thủy, hải 
sản trên biển; bảo vệ nguồn lợi thủy sản.   

(3). Rà soát xác định các vị trí địa điểm vùng biển gần bờ từ Long Hải đến Bình 
Châu, có thể định hướng quy hoạch phát triển điện gió trên vùng biển gần 
bờ để thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. 

b). Định hướng không gian khu vực Côn Đảo63  

(1). Phát triển Côn Đảo với tính chất là khu du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển đảo 
quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia 
đặc biệt, có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử; là khu vực bảo tồn hệ 
sinh thái đa dạng rừng, biển của quốc gia và quốc tế; đồng thời thực hiện nhiệm 

                                            
62 Hoạt động sản xuất công nghiệp trong vùng nông nghiệp chỉ phát triển những ngành nghề, sản phẩm nhằm mục tiêu 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
63 Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045. 
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vụ quan trọng về bảo vệ quốc phòng và an ninh. 

(2). Khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của Côn Đảo để phát 
triển du lịch có bản sắc, tạo sức hấp dẫn, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ 
du lịch. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, 
thích ứng biến đổi khí hậu. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với việc bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. 

(3). Phát triển du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, khai 
thác và bảo vệ sinh thái Vườn quốc gia (trong đó có hệ sinh thái của khu Ramsar), 
hướng tới phát triên Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa 
- lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống 
cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có thương hiệu, sức 
cạnh tranh cao. 

IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN  
1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Tổ chức không gian và lãnh thổ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng tới mục tiêu: “Hiệu 
quả, Bao trùm và Bền vững” lấy con người là trung tâm, phát triển kinh tế xanh là lợi ích 
của xã hội và môi trường là phúc lợi chung cho cả kinh tế và xã hội. 

Đô thị: phát triển hệ thống đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu xanh, thông minh, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, đáp ứng quá trình đô thị hóa nhanh gắn với cảng quốc tế Thị Vải - Cái Mép. 
Phát triển đô thị có hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên 
biển đảo.  

Nông thôn: phát triển hài hòa với quá trình đô thị hóa tạo dựng bản sắc nông thôn đặc 
trưng của Bà Rịa - Vũng Tàu. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 tối thiểu đạt 70 %, đến năm 2030 đạt trên 75%.   

(2). Đến năm 2025 toàn tỉnh có 13 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại I là TP. Vũng Tàu; 02 
đô thị loại II là: Bà Rịa, Phú Mỹ; 01 đô thị loại IV là: thị trấn Long Hải; 08 đô thị loại 
V gồm: Ngãi Giao, Phước Bửu, Long Điền, Đất Đỏ, Phước Hải, Kim Long, Bình 
Châu, Hoà Bình và 01 đô thị sinh thái biển đảo - Côn Đảo (Đô thị sinh thái biển 
đảo, có tính chất đặc thù, không phân loại đô thị). Đến năm 2030, toàn tỉnh có 14 
đô thị, trong đó: 01 đô thị loại I là TP. Vũng Tàu; 02 đô thị loại II là: Bà Rịa, Phú 
Mỹ; 01 đô thị loại III là Long Điền (bao gồm cả đô thị Long Hải với Long Điền và 
các khu vực phát triển đô thị của huyện Long Điền); 01 đô thị loại IV (đô thị Ngãi 
Giao - huyện Châu Đức); 8 đô thị loại V gồm: Ngãi Giao, Phước Bửu, Đất Đỏ, 
Phước Hải, Kim Long, Bình Châu, Hoà Bình, Lộc An, Hồ Tràm và 01 đô thị sinh 
thái biển đảo (Côn Đảo). Sau năm 2030 xem xét, kết nối chuỗi đô thị: Vũng Tàu - 
Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền thành một đô thị loại I trực thuộc trung ương, đóng 
vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng; là trung 
tâm hướng ra biển, cửa ngõ ra biển cho vùng Đông Nam Bộ và Campuchia, Thái 
Lan; hình thành khu công nghiệp dầu khí và hoá chất lớn, khu du lịch quốc tế nổi 
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tiếng. Hình thành cơ cấu đa trung tâm nhằm tạo động lực để phát triển các vùng 
ngoại vi xung quanh, đồng thời giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố Hồ 
Chí Minh. 

(3). Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt tối thiểu 12-17%, 
đến năm 2030 đạt 17-24%. Diện tích đất cây xanh bình quân trên mỗi người dân 
đô thị đạt khoảng 6-8 m2 vào năm 2025, khoảng 8-10 m² vào năm 2030. Diện tích 
nhà ở bình quân đầu người phấn đấu tại khu vực đô thị đạt khoảng 28 m2 
sàn/người vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 32 m2 sàn/người..  

(4). Đến năm 2025 hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình tại đô 
thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; 60% người 
dân có nhu cầu, đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử. Đến năm 2030, phổ 
cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cấp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 
5G, tỉ lệ người dân tại đô thị có nhu cầu, đủ điều kiện, có tài khoản thanh toán điện 
tử trên 80%. 

(5). Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP của tỉnh khoảng 75% vào năm 2025 và 
khoảng 80-85% vào năm 2030. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng 
hiện đại, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế về đường biển của vùng TP. Hồ 
Chí Minh và quốc gia. Là vùng phát triển kinh tế năng động của vùng TP. Hồ Chí Minh, 
là trung tâm về kinh tế biển về khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí, trung tâm dịch vụ 
cảng biển - dịch vụ logistics. Trung tâm du lịch sinh thái rừng biển đảo tầm quốc gia và 
quốc tế. Trung tâm công nghiệp chuyên sâu của vùng. Là vùng có chất lượng cuộc sống 
cao, phát triển cân bằng có hệ thống đô thị hiện đại kết nối với cảnh quan nông nghiệp 
công nghệ cao, cảnh quan rừng, biển, đảo. 

2. Phương án phát triển hệ thống đô thị 
2.1. Định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(1). Đảm bảo quỹ đất phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn. Dựa trên các nội 

dung ưu tiên phát triển mạng lưới đô thị, cần thiết rà soát, cập nhật và điều chỉnh 
các quy hoạch ngành (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng,...), xác 
định các vùng ranh giới kiểm soát phát triển đô thị, đảm bảo quỹ đất xây dựng đô 
thị trong tương lai.  

(2). Tập trung đầu tư khung hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kết nối với vùng kinh tế 
trọng điểm Phía Nam và kết nối quốc tế. Phát triển đa dạng hệ thống giao thông 
kết nối đô thị hiện đại, phát triển hệ thống giao thông với 3 tầng: giao thông mặt 
đất, giao thông ngầm và giao thông trên cao. Quy hoạch hệ thống Metro để kết nối 
các đô thị, cụm đô thị, trung tâm đô thị trên toàn địa bàn tỉnh theo chuỗi đô thị.  

(3). Xây dựng một số khu đô thị tái định cư với quy mô đủ lớn, đáp ứng nhu cầu tổng 
thể tái định cư cho từng đô thị, với hệ thống hạ tầng đồng bộ: Giao thông, cấp 
nước, thoát nước, cấp điện, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công 
viên, trung tâm thương mại... bảo đảm phục vụ tái định cư với tiêu chuẩn cao, 
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được đại đa số các hộ dân phải tái định cư chấp thuận, ủng hộ.  

(4). Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, xây dựng hệ thống đô thị với phát triển nông 
thôn mới; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Sử dụng hợp lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ; ứng phó thích 
nghi với biến đổi khí hậu và phát triển theo hướng sinh thái.  

(5). Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản 
lý phát triển đô thị.  

(6). Ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý phát triển đô thị chặt 
chẽ theo quy chế, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

Hình 92. Định hướng phân bố đô thị và nông thôn 

 
a). Lộ trình phát triển đô thị 

Bảng 121. Lộ trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu đến năm 2030 

TT Thành phố/Huyện Tên đô thị 
 Hiện trạng 

đô thị 
 2020 

 Dự kiến 
2025 

 Dự kiến 
2030 

1 TP. Vũng Tàu TP. Vũng Tàu  I  I  

2 TP. Bà Rịa TP. Bà Rịa  II  II  

3 TX. Phú Mỹ TX. Phú Mỹ  III  II  

4 Huyện Long Điền 
Đô thị Long Hải  V  IV 

III 
Đô thị Long Điền  V  IV 

5 Huyện Châu Đức Đô thị Ngãi Giao  V   IV 
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TT Thành phố/Huyện Tên đô thị 
 Hiện trạng 

đô thị 
 2020 

 Dự kiến 
2025 

 Dự kiến 
2030 

Đô thị Kim Long  V    

6 Huyện Xuyên Mộc 

Đô thị Phước Bửu  V    

Đô thị Bình Châu    V  

Đô thị Hòa Bình    V  

Đô thị Hồ Tràm     V 

7 Huyện Đất Đỏ 

Đô thị Đất Đỏ  V    

Đô thị Phước Hải  V    

Đô thị Lộc An     V 

8 Huyện Côn Đảo Thị trấn Côn Sơn Đô thị sinh thái biển đảo  

Hình 93. Định hướng phát triển đô thị đến năm 2030 

 
b). Phân bố không gian đô thị 

Đến năm 2030, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 08 đơn vị hành chính với 14 đô thị trong 
đó: có 03 thành phố trực thuộc tỉnh (TP. Vũng Tàu - đô thị loại I và TP. Bà Rịa - đô thị loại 
II, thành phố Phú Mỹ - đô thị loại II), 01 đô thị loại III (thị xã Long Điền - bao gồm cả Long 
Hải và các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn); 1 đô thị loại IV (đô thị Ngãi Giao - huyện 
Châu Đức), 9 đô thị loại V gồm: Đô thị Kim Long - huyện Châu Đức; Đô thị Phước Bửu, 
Hòa Bình, Bình Châu, Hồ Tràm - huyện Xuyên Mộc; Đô thị Đất Đỏ, Phước Hải, Lộc An - 
huyện Đất Đỏ; 01 đô thị sinh thái biển đảo - Côn Đảo. 
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Hình 94. Định hướng phân bố không gian đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Các đô thị lớn của tỉnh như: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền tập trung ở khu vực 
phiá Tây và liên kết mật thiết các đô thị trung tâm vùng TP. Hồ Chí Minh và có xu hướng 
tạo thành các cụm liên đô thị. Các đô thị phát triển dựa trên lợi thế về kinh tế dịch vụ hậu 
cần cảng, công nghiệp và du lịch. Các đô thị liên kết với nhau thông qua mạng lưới giao 
thông liên tỉnh và liên huyện. 

(1). Các vùng đô thị đô thị hóa: 

(i). Tiểu vùng 1, phát triển kinh tế - đô thị: nằm ở phía Tây, là vùng đô thị, công 
nghiệp - dịch vụ và hội nhập với đô thị lõi vùng Thành phố Hồ Chí Minh 
được tác động trực tiếp bởi 2 khu vực cửa ngõ quốc tế gồm cụm kinh tế 
sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Phát triển kết nối các đô thị 
thành một khu vực phát triển thống nhất, cả về không gian kinh tế, hệ thống 
kết cấu hạ tầng kết nối, hạ tầng đô thị, hướng tới trở thành trung tâm kinh 
tế của vùng Đông Nam Bộ và Quốc gia, bao gồm chuỗi đô thị: TP. Vũng 
Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền và một phần huyện Châu 
Đức.  

(ii). Tiểu vùng 2, sinh thái - nông thôn: nằm ở phía Đông, là vùng sinh thái, nông 
nghiệp, du lịch biển. Đóng vai trò cân bằng sinh thái của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Là vùng phát triển dịch vụ - du lịch chủ yêu tập trung tại hành lang ven 
biển phía Đông. Bao gồm Phước Hải, Hồ Tràm; Là vùng ưu tiên phát triển 
nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hoạt động sản xuất 
công nghiệp trong vùng nông nghiệp chỉ phát triển những ngành nghề nhằm 
mục tiêu phục vụ, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. 

(iii). Tiểu vùng 3, vùng biển đảo: bao gồm Côn Đảo và vùng biển thuộc tỉnh quản 
lý. Là vùng khai thác lợi thế biển, phát triển các hoạt động kinh tế biển để 
kết nối với các hoạt động kinh tế ven bờ; là vùng bảo tồn và phát huy giá trị 
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lịch sử cách mạng quốc gia loại đặc biệt. 

Hình 95. Định hướng phát triển vùng đô thị hóa 

 
(2). Các hành lang đô thị hóa: 

(i). Hệ thống đô thị gắn với hành lang kinh tế ven biển phía Tây (hành lang phát 
triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển) 

• Hành lang kinh tế cảng được cấu thành bởi: Đường liên cảng, vành đai 
4, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đường sắt phía Đông, QL51. Phát huy 
hiệu quả đất đai, cho các ngành dịch vụ hậu cảng biển và cảng hàng 
không. Giải quyết vấn đề xung đột giữa giao thông vận tải hàng hoá kết 
nối cảng, khu sản xuất, khu thương mại tự do và giao thông dân dụng 
kết nối với đô thị. 

Hình 96. Hệ thống đô thị gắn với hành lang kinh tế ven biển phía Tây 
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• Hệ thống đường dân dụng tách riêng với giao thông vận tại hàng hoá. 
Giao thông dân dụng tập trung trên QL51, trong đó xây dựng tuyến 
GTCC liên đô thị kết nối các điểm đô thị, chức năng hạ tầng đô thị (trung 
tâm thương mại, giáo dục, y tế, KHCN, văn hoá, giải trí…) tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. 

(ii). Hệ thống đô thị gắn với hành lang 
hỗ trợ phát triển (công nghiệp - dịch 
vụ). Hành lang công nghiệp, dịch vụ 
hỗ trợ tổ chức trên tuyến QL56 kết 
nối cảng Thị Vải - Cái Mép với Hàng 
lang kinh tế quốc gia (Bắc - Nam). 
Thúc đẩy các cực tăng trưởng trên 
QL56, với các điểm đô thị, trung tâm 
logictic, trung tâm có chức năng hỗn 
hợp. Phát triển cụm đô thị Ngãi Giao 
- Kim Long; ưu tiên quỹ đất phát 
triển trung tâm logistic trên QL56. 
TP. Bà Rịa và Long Điền đóng vai 
trò quan trọng trên hành lang này, 
phát triển Trung tâm thương mại tài 
chính tầm vóc quốc tế, Trung tâm 
đào tạo, Trung tâm nghiên cứu phát 
triển (R&D)... Phát triển cảng hàng 
không Gò Găng và bến cảng du lịch quốc tế Vũng tàu. 

(iii). Hệ thống đô thị gắn với hành lang kinh tế ven biển phía Nam (hành lang 
phát triển đô thị - dịch vụ - du lịch). Hành lang đô thị hóa bảo tồn sinh thái - 
du lịch biển tổ chức trên tuyến QL55 và đường ven biển. Hình thành 3 cụm 
đô thị du lịch:  

• Cụm 1: Vũng tàu - Long Hải ưu tiên phát triển trung tâm du lịch đại 
chúng, nghỉ dưỡng, hội thảo, giải trí.   

• Cụm 2: Phước Hải - Lộc An phát triển du lịch ẩm thực, du lịch gắn với 
vùng nông nghiệp, sinh thái. 

• Cụm 3: Hồ Tràm - Bình Châu phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm 
hệ sinh thái Bình Châu - Phước Bửu - Hồ Tràm.  

c). Phân loại đô thị 

(1). Có 3 thành phố gồm :  

(i). Thành phố Bà Rịa - đô thị loại II (đô thị tỉnh lỵ) 

(ii). Thành phố Vũng Tàu - đô thị loại I 

(iii). Thành phố Phú Mỹ - đô thị loại II 

(2). Có 1 thị xã Long Điền (gộp đô thị Long Điền và Long Hải) - đô thị loại III 
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(3). Có 10 đô thị gồm : 

(i). Đô thị Ngãi Giao (huyện Châu Đức ) - đô thị loại IV (đô thị Huyện lỵ) 

(ii). Đô thị Kim Long (huyện Châu Đức) - đô thị loại V 

(iii). Đô thị Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) - đô thị loại V (đô thị Huyện lỵ) 

(iv). Đô thị Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) - đô thị loại V 

(v). Đô thị Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc) - đô thị loại V 

(vi). Đô thị Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) - đô thị loại V 

(vii). Đô thị Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) - đô thị loai V (đô thị Huyện lỵ) 

(viii). Đô thị Phước Hải (huyện Đất Đỏ) - đô thị loại V 

(ix). Đô thị Lộc An (huyện Đất Đỏ) - đô thị loại V 

(x). Đô thị Côn Đảo - đô thị sinh thái biển đảo. 

d). Tính chất và chức năng đô thị 

Bảng 122. Định hướng tính chất, chức năng đô thị tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu 

TT 
Thành 
phố/ 
Huyện 

Tên đô thị 

Dự báo 

Đến năm 2025 Đến năm 2030 
Chức năng, tính chất của 

đô thị 
Xếp 

loại đô 
thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 

xếp 
loại đô 

thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 

1 

Thành 
Phố 
Vũng 
Tàu 

Thành Phố 
Vũng Tàu I 500.000 I 580.000 

- Là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, dịch vụ du lịch và đầu 
mối giao lưu quan trọng của 
vùng Đông Nam Bộ, vùng 
Kinh tế trọng điểm phía Nam, 
vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Là trung tâm năng lượng và 
du lịch Quốc gia 

2 
Thành 
phố Bà 
Rịa 

Thành phố 
Bà Rịa II 125.000 II 172.000 

- Là trung tâm hành chính - 
chính trị cấp tỉnh, trung tâm 
tài chính hàng hải cấp vùng, 
trung tâm khoa học đổi mới 
sáng tạo cấp vùng, trung tâm 
đào tạo cấp vùng, trung tâm 
y tế chuyên sâu cấp vùng, 
trung tâm văn hóa - thể thao 
cấp tỉnh 

3 Thị xã 
Phú Mỹ 

Thị xã Phú 
Mỹ II 200.000 II 275.000 

- Là đô thị cảng - công 
nghiệp, cửa ngõ quan trọng 
trong giao lưu kinh tế của 
vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, khu vực Đông Nam Á 
và quốc tế. 
- Là trung tâm phát triển các 
chức năng hỗ trợ dịch vụ 
Losgistic, dịch vụ hậu cảng 
và dịch vụ cho công nghiệp 
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TT 
Thành 
phố/ 
Huyện 

Tên đô thị 

Dự báo 

Đến năm 2025 Đến năm 2030 
Chức năng, tính chất của 

đô thị 
Xếp 

loại đô 
thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 

xếp 
loại đô 

thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 
đa ngành.  
 

4 
Huyện 
Long 
Điền 

Thị xã Long 
Điền IV 61.000 

III 
 

185.000 
- Là trung tâm hỗ trợ các dịch 
vụ đào tạo, y tế, khoa học 
công nghệ cho TP. Bà Rịa. 

5 
Huyện 
Châu 
Đức 

Thị trấn 
Ngãi Giao V 24.000 IV 41.000 

- Là đô thị trung tâm hành 
chính, chính trị, kinh tế văn 
hóa, thương mại - dịch vụ  

Đô thị Kim 
Long V 18.000 V 30.000 

- Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ 
khu công nghiệp Cù Bị và 
các khu Logistic. 
 

6 
Huyện 
Xuyên 
Mộc 

Thị trấn 
Phước Bửu V 20.000 V 25.000 Là trung tâm văn hóa, chính 

trị, xã hội của huyện 

Đô thị Bình 
Châu V 33.000 V 40.000 

- Là  đô thị mới  
- Là trung tâm du lịch vùng 
Đông Nam Bộ. 
- Là khu vực bảo tồn thiên 
nhiên  
 

Đô thị Hồ 
Tràm     V 15.000 

- Là  đô thị mới  
- Là trung tâm du lịch vùng 
Đông Nam Bộ. 
- Là khu vực bảo tồn thiên 
nhiên 
 

Đô thị Hòa 
Bình V 12.300 V 16.000 

- Là đô thị mới  
- Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ 
nông nghiệp 
 
 

7 Huyện 
Đất Đỏ 

Thị trấn Đất 
Đỏ V 30.000 V 40.000 

- Là thị trấn huyện lỵ của 
huyện Đất Đỏ; 
- Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ 
nông nghiệp và du lịch sinh 
thái 
 

Thị trấn 
Phước Hải V 35.000 V 44.000  - Là trung tâm du lịch cấp 

tỉnh  

Đô thị Lộc 
an     V 10.000 

- Là đô thị mới 
- Là trung tâm du lịch cấp tỉnh 
- Là trung tâm chế biến thủy 
sản cấp tỉnh 
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TT 
Thành 
phố/ 
Huyện 

Tên đô thị 

Dự báo 

Đến năm 2025 Đến năm 2030 
Chức năng, tính chất của 

đô thị 
Xếp 

loại đô 
thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 

xếp 
loại đô 

thị 

Dân số 
đô thị 

(người) 

 
8 

 
Huyện 
Côn Đảo 

 
Thị trấn Côn 
Sơn 

 
 

10.000 
 

 
16.000 

 
- Là di sản văn hóa lịch sử 
cấp Quốc gia  
- Là trung tâm du lịch Quốc 
gia 
- Là trung tâm cứu hộ, cứu 
nạn biển cấp Quốc gia.  
- Là khu bảo tồn thiên nhiên 
biển. 
- Là trung tâm đầu mối đánh 
bắt hải sản.  

2.2. Định hướng phát triển đô thị cải tạo chỉnh trang 
(1). Đô thị Vũng Tàu: 

(i). Vị trí: Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính của TP. Vũng 
Tàu.  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích đất tự nhiên là 15.090 ha. 

(iii). Tính chất: Là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ du lịch và đầu mối giao lưu 
quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, 
vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Là trung tâm năng lượng và du lịch Quốc gia. 

(iv). Định hướng: TP. Vũng Tàu phát triển theo mô hình tuyến dọc hướng Đông 
Bắc - Tây Nam và 02 trung tâm tại Gò Găng và Long Sơn, với các chức 
năng chính gồm: Công nghiệp - Đô thị - Du lịch. Hệ thống mặt nước, hồ 
cảnh quan điều hòa như Á Châu, Bàu Sen, Bàu Trũng, Rạch Bà, Cửa Lấp; 
các lưu vực sông Cỏ May, sông Dinh, sông Cửa Lấp, sông Ba Cội,... hệ 
sinh thái rừng ngập mặn và cảnh quan Núi Lớn, Núi Nhỏ, Núi Nứa là bộ 
khung tự nhiên của đô thị. 

• Quỹ đất đảo Long Sơn, ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng và 
công nghiệp hóa dầu theo quy hoạch quốc gia về công nghiệp. 

• Xem xét bố trí cảng du lịch cao cấp kết nối với trung tâm dịch vụ du lịch 
Vũng Tàu. 

• Triển khai thí điểm đô thị thông minh. 

(2). Thành phố Bà Rịa:  

(i). Vị trí: cách thành phố Hồ Chí Minh 90 km về hướng Đông Bắc, cách TP. 
Vũng Tàu 25 km về hướng Nam. Là đầu mối giao thông đường bộ quan 
trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có vai trò kết nối các đô thị trong hệ thống 
đô thị hành lang QL51 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như thành 
phố Biên Hòa - Nhơn Trạch - Đô thị mới Phú Mỹ với TP. Vũng Tàu, TP. Bà 
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Rịa. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích tự nhiên của toàn thành phố là 9.104 ha. Với có 11 
đơn vị hành chính gồm 08 phường và 03 xã. Khu vực nội thành gồm 8 
phường: Phước Hưng, Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long 
Hương, Long Toàn, Kim Dinh, Long Tâm. Khu vực ngoại thành gồm 3 xã: 
Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng. Dân số TP. Bà Rịa là 109.010 người 

(iii). Tính chất: Là trung tâm hành chính - chính trị cấp tỉnh, trung tâm tài chính 
hàng hải cấp vùng, trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo cấp vùng, trung 
tâm đào tạo cấp vùng, trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng, trung tâm văn 
hóa - thể thao cấp tỉnh. 

(iv). Định hướng: Liên kết với thị trấn Long Điền, hình thành cụm đô thị Bà Rịa - 
Long Điên đồng bộ về hạ tầng; Dành quỹ đất bố trí các trung tâm thương 
mại, tài chính hàng hải, giáo dục và y tế vùng, trung tâm đổi mới sáng tạo 
vùng, trung tâm văn hoá và giải trí tỉnh; Tích hợp công nghệ trong quản lý 
và vận hành để phát triển trung tâm đô thị TP. Bà Rịa định hướng trở thành 
một trong các đô thị kiểu mẫu theo mô hình “Đô thị thông minh” tại Việt Nam. 

(3). Thị trấn Đất Đỏ: 

(i). Vị trí: Thị trấn Đất Đỏ nằm về phía Tây huyện Đất Đỏ, cách thành phố Hồ 
Chí Minh khoảng 90 km và cách TP. Vũng Tàu 25 km. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 2.181,95 ha, dân số là 20.970 người 

(iii). Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ của huyện Đất Đỏ. Là trung tâm dịch vụ hỗ 
trợ nông nghiệp và du lịch sinh thái. 

(iv). Định hướng: Phát triển dọc QL55 theo hướng Tây kết nối với TP. Bà Rịa và 
thị xã Long Điền, phát triển mở rộng đô thị hiện hữu, đặc biệt phát triển về 
hướng Nam và Tây Nam kết nối với thị trấn Phước Hải để tận dụng tiềm 
năng phát triển thương mại dịch vụ, du lịch. Đường tránh QL55 nằm về phía 
Bắc của thị trấn. Hình thành các vành đai phía Đông, phía Tây để đảm bảo 
đô thị phát triển liền lạc, rõ ràng, tách biệt giữa khu vực phát triển dân cư 
đô thị và khu vực sản xuất nông nghiệp (Khu vực chưa sử dụng để xây 
dựng đô thị trong giai đoạn đến năm 2030). Phát triển đô thị nén, dành quỹ 
đất xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và du lịch sinh thái. 

(4). Thị trấn Phước Hải 

(i). Vị trí: Thị Trấn Phước Hải là một đô thị ven biển, nằm ở phía Nam của 
huyện Đất Đỏ, có bờ biển dài 7,8 km. Phước Hải có diện tích tự nhiên trên 
1.500 ha, phía Tây nam có núi Minh Đạm, chiến khu nổi tiếng của tỉnh và 
huyện. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 1.566,05 ha, dân số là 24.000 người 

(iii). Tính chất: Là trung tâm du lịch cấp tỉnh 

(iv). Định hướng: Bảo tồn và kết nối 3 hệ sinh thái: núi Minh Đạm, khu vực bờ 
biển và khu vực đồng ruộng. Hình thành mạng giao thông chính khép kín 
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của khu vực, tạo lõi công viên xanh cho các ô phố chính, kết nối chúng bằng 
các tuyến sinh thái. Mô hình các tế bào đô thị thay vì bàn cờ. Khoanh vùng 
những khu đất xây dựng đa năng. Tạo dải xanh ven biển dạng công viên có 
đường tiếp cận kết nối đô thị với biển. Xác định các tuyến trọng điểm đô thị. 
Tạo dải xanh ven biển dạng công viên có đường tiếp cận kết nối đô thị với 
biển vừa tạo tính kết nối sinh thái, đồng thời giữ đất cho dải ven biển, tạo 
ra tiềm năng du lịch bãi biển một cách hiệu quả hơn. Cần hạn chế tối đa 
việc tư hữu hóa, xây dựng công trình tư nhân trong hành lang xanh phòng 
hộ ven biển. Đặc biệt cần chú trọng giải pháp thoát nước cho khu vực đô 
thị hiện hữu, kết hợp kênh thoát nước với cây xanh cảnh quan, do đoạn 
đường đã xây dựng ở đây làm quá cao, tạo úng cục bộ bên trong. 

(5). Đô thị Kim Long 

(i). Vị trí: Thuộc địa xã Kim Long, huyện Châu Đức. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 250 ha, dân số là 20.970 người 

(iii). Tính chất: Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp Cù Bị và các khu 
Logistic. 

(iv). Định hướng: Phát triển đô thị phụ trợ, cung cấp các dịch vụ, nhà ở công 
nhân và chuyên gia là yếu tố rất quan trọng.  Ngoài ra trong khu đô thị sẽ 
xây dựng một trường đào tạo dạy nghề nhằm cung cấp lực lượng lao động 
có tay nghề và trình độ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Cải tạo chỉnh trang 
bộ mặt đô thị hiện hữu. Tạo các không gian công cộng và cây xanh trong 
các khu vực dân cư nhằm gia tăng không gian tiện ích, giao lưu cộng đồng. 
Cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang tiện ích đô thị. Tạo kết nối 
với Đô thị Ngãi Giao. Ưu tiên phát triển quỹ đất phía Tây QL56; dự trữ quỹ 
đất phía Đông QL56 khi có nhu cầu trong giai đoạn dài hạn. 

2.3. Định hướng phát triển đô thị nâng cấp 
(1). Thị xã Phú Mỹ 

(i). Vị trí: TX. Phú Mỹ nằm về phía Tây của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(ii). Quy mô: Diện tích tự nhiên là 33.302 ha, gồm 5 phường (Phú Mỹ, Mỹ Xuân, 
hắc Dịch, Tân Phước, Phước Hòa) và 05 xã ( Sông Xoài, Tóc Tiên, Châu 
Pha, Tân Hòa, Tân Hải). Dân số: 168.796 người 

(iii). Tính chất: Là đô thị cảng - công nghiệp, cửa ngõ quan trọng trong giao lưu 
kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Á và 
quốc tế. Là trung tâm phát triển các chức năng hỗ trợ dịch vụ Losgistic, dịch 
vụ hậu cảng và dịch vụ cho công nghiệp đa ngành. 

(iv). Định hướng:  

• Phía Tây QL51: Phát triển cảng, khu công nghiệp, khu thương mại tự 
do, đô thị phục vụ hầu cần cảng, duy trì 1 số khu bảo tồn đa dạng sinh 
học đầm lầy ven biển.  

• Phía Đông QL56 và Phía Tây cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu: Phát triển 
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nhà ở, các chức năng dân dụng thuộc đô thị, bảo tồn hệ sinh thái núi. 
Khoanh vùng quản lý khu xử lý CTR để không ô nhiễm môi trường đến 
các khu dân cư, từng bước chuyển đổi xử lý rác theo hình thức điện rác 
công nghệ cao, đến năm 2030 toàn bộ 100% CTR được xử lý theo hình 
thức điện rác công nghệ cao. 

• Phía Đông cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu: Phát triển các khu dân cư nông 
nghiệp đô thị và các hành lang đa dạng sinh học bảo vệ hồ chứa nước. 

• Phát triển thí điểm mô hình đô thị thông minh ở Phú Mỹ làm tăng tính 
bền vững thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại từ đó nâng cao 
giá trị và chất lượng cuộc sống cho người dân. Tạo dựng hình ảnh đô 
thị hiện đại kiểu mẫu, phát triển năng động trong xu thế đổi mới. 

• Ưu tiên phát triển chức năng phụ trợ, cung cấp các dịch vụ, nhà ở công 
nhân và chuyên gia. Xây dựng trường nghề cung cấp lao động có tay 
nghề và trình độ. 

(2). Đô thị Long Điền - Long Hải 

(i). Vị trí: Nằm ở phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách TP. Vũng Tàu 17 km 
về phía Đông Bắc và thuộc huyện Long Điền. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích đất tự nhiên: 7.767 ha. Tổng dân số khu vực nghiên 
cứu năm 2020 khoảng 137.759 người. 

(iii). Tính chất: Đô thị Long Điền Là trung tâm hỗ trợ các dịch vụ đào tạo, y tế, 
khoa học công nghệ cho TP. Bà Rịa. Đô thị Long Hải là trung tâm du lịch 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Xây dựng bến tàu du lịch quốc tế, hình thành 
chuỗi khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí.   

(iv). Định hướng:  Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ với TP. Bà Rịa. Mở rộng phát 
triển đô thị về phía Tây Long Điền nhằm tận dụng không gian đô thị hướng 
sông, hướng biển gắn với các đô thị - khu đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng 
cao. Xác định 3 khu vực trọng tâm: Trung tâm hành chính - chính trị của đô 
thị phát triển tập trung khu vực phía Bắc (Long Điền); trung tâm Thương 
mại Dịch vụ cấp Vùng tập trung phát triển khu vực phía Nam (Phước Tỉnh 
- Long Hải); phát triển mới trung tâm đa năng tại khu vực An Ngãi làm động 
lực phát triển đô thị và kết nối Long Điền với Long Hải thành 1 đô thị lớn 
(hình thành thị xã), các không gian đô thị được gắn kết phát triển lan tỏa 
theo hệ thống trung tâm này. 

(3). Đô thị Ngãi Giao 

(i). Vị trí: Thuộc địa phận thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 13,8 km2, dân số là 20.970 người 

(iii). Tính chất: Là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa, thương 
mại - dịch vụ. 

(iv). Định hướng: không gian đô thị chủ yếu phát triển về phía Tây so với vị trí 
đô thị hiện hữu (Phía Tây suối Lúp), gồm các khu dân cư với một số công 
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trình dịch vụ - công cộng, công viên cây xanh. Quan tâm khai thác tiềm năng 
hồ suối Lúp với vai trò là một trong những không gian cảnh quan chính đô 
thị bao gồm các yếu tố tạo thành như địa hình, công viên cây xanh - mặt 
nước nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của cư dân dô thị và phát 
triển. 

(4). Đô thị Côn Sơn 

(i). Vị trí:  vùng đất xây dựng thuộc khu trung tâm và các vùng sinh thái tự nhiên 
xung quanh khu trung tâm. 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 92,672 ha, dân số là 9.120 người 

(iii). Tính chất: Là di sản văn hóa lịch sử cấp Quốc gia; trung tâm du lịch Quốc 
gia; trung tâm cứu hộ, cứu nạn biển cấp Quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên 
biển; trung tâm đầu mối đánh bắt hải sản. 

(iv). Định hướng: Phát triển Khu trung tâm Côn Sơn trở thành một trong những 
khu vực trọng điểm của Côn Đảo, hướng tới một Trung tâm du lịch tầm cỡ 
Quốc gia và Quốc tế dựa trên các nhân tố khung: “Sinh thái Rừng Biển 
nguyên sơ - Di tích di sản đặc sắc - Hoạt động đô thị và dịch vụ du lịch tiện 
nghi, hấp dẫn”. Khu trung tâm du lịch, dịch vụ du lịch phát triển chủ yếu ở 
phía Tây đường Lê Hồng Phong. Khu phía Đông đường Lê Hồng Phong 
gồm khu vực di tích, vùng bảo vệ di tích, khu vực hỗ trợ, phát triển dịch vụ 
du lịch, trường học, dân cư số 9a và dân cư hiện hữu. Khu dân cư mới phát 
triển ở phía Bắc hồ Quang Trung sát chân núi Nhà Bàn, Sở Rẫy, núi Chúa. 
Các khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển tại khu vực Tây bắc đảo. Khu vực 
trên núi và tại các bãi nhỏ phát triển du lịch sinh thái. 

(5). Đô thị Phước Bửu 

(i). Vị trí: Thuộc địa phận thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 920,99 ha 

(iii). Tính chất: Là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa - xã hội của huyện. 

(iv). Định hướng: Định hướng phát triển đô thị theo cấu trúc không gian của đô 
thị sinh thái, dựa trên vùng cảnh quan thiên nhiên chủ đạo là hồ Xuyên Mộc, 
hồ Sông Kinh và sông Hỏa. Trung tâm đô thị tiếp tục phát triển dọc QL55 
và đường ĐT328, ĐT329, đường Xuyên Phước Cơ đi qua thị trấn:  Hướng 
Bắc về phía hồ Xuyên Mộc, hình thành khu dân cư mới và trung tâm dịch 
vụ hỗn hợp, công viên cây xanh, nghỉ dưỡng ven hồ; hướng Nam: hình 
thành trung tâm hành chính tập trung, khu đô thị mới, trung tâm giải trí, du 
lịch và khu ở dạng nhà vườn, các trang trại, gia trại nông nghiệp công nghệ 
cao khu vực ven khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; hướng 
Đông Bắc: dọc theo QL55 (đoạn đường tránh) hoàn thiện khu dân cư tại 
đây. Trên cơ sở tạo thị là công viên ven hồ và khu phố chợ, bổ sung công 
trình công cộng, khu ở phục vụ cho dân cư thuộc thị trấn và dân cư lân cận. 
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2.4. Định hướng phát triển đô thị mới 
(1). Đô thị mới Bình Châu:  

(i). Vị trí: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm: Toàn bộ ranh xã Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 8.514,49 ha, dân số là 26.340 người.  

(iii). Tính chất: Là đô thị mới, trung tâm du lịch vùng Đông Nam Bộ; là khu vực 
bảo tồn thiên nhiên. 

(iv). Định hướng: Phát triển theo cấu trúc gắn với hành lang kinh tế biển và trục 
QL55. Liên kết với đô thị Phước Bửu (của Xuyên Mộc) và đô thị mới Sơn 
Mỹ (của huyện Hàm Tân, Bình Thuận) theo Quôc lộ 55; liên kết với đô thị 
mới Hồ Tràm theo đường ven biển. Đô thị phát triển trên cơ sở Trung tâm 
xã Bình Châu hiện hữu, hình thành các phân khu đô thị Tây Nam (Thanh 
Bình-Bàu Bàng-Thèo Nèo); đô thị cửa ngõ phía Đông Bắc; Các khu du lịch 
nghỉ dưỡng Rừng-Biển; Khu bảo tồn thiên nhiên và vùng nông nghiệp. Toàn 
đô thị được chia thành 3 vùng không gian chính: không gian phát triển đô 
thị, không gian phát triển du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp - nuôi 
trồng thủy sản - sinh thái. 

(2). Đô thị mới Hoà Bình:  

(i). Vị trí: Phạm vi nghiên cứu bao gồm: Toàn bộ ranh xã Hòa Bình, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 3.735,6 ha, dân số là 10.971 người.  

(iii). Tính chất: Là đô thị mới. Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp 

(iv). Định hướng: Triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Hòa Bình, đầu tư 
xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã,. Tiếp tục hoàn thành lập các quy hoạch 
chi tiết xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo 
quy hoạch. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy 
hoạch, từng bước phát triển hệ thống hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí đô thị 
loại V. Đô thị phát triển theo cấu trúc không gian của đô thị sinh thái, dựa 
trên vùng cảnh quan thiên nhiên chủ đạo là hồ Sông Ray và sông Ray, vùng 
sinh thái nông nghiệp. Trung tâm đô thị phát triển trên cơ sở Trung tâm xã 
Hoà Bình hiện hữu và khu đô thị mới phát triển dọc đường TL328 (ĐT991) 
và đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Bình Châu (ĐT998), đường huyện 54.   

(3). Đô thị mới Hồ Tràm  

(i). Vị trí: Phạm vi nghiên cứu xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu.  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 5.063,71 ha, dân số là 8.162 người.  

(iii). Tính chất:  Là  đô thị mới. Là trung tâm du lịch vùng Đông Nam Bộ. Là khu 
vực bảo tồn thiên nhiên.  

(iv). Định hướng: Triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Hồ Tràm, đầu tư 
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xây dựng hạ tầng khu trung tâm và  phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo 
quy hoạch. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy 
hoạch, từng bước phát triển hệ thống hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí đô thị 
loại V. Đô thị phát triển dọc theo trục đường ven biển ĐT994, và đường 
ĐT998, gắn với cảnh quan biển, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và vùng 
sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.   

(4). Đô thị mới Lộc An:  

(i). Vị trí: Phạm vi đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Lộc An, huyện Đất 
Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 1.722,74 ha, dự báo dân số đến năm 2030: 
10.000 người 

(iii). Tính chất: Là đô thị mới. Là trung tâm du lịch cấp tỉnh. Là trung tâm nuôi 
trồng chế biến thủy sản cấp tỉnh. 

(iv). Định hướng: Triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Lộc An, đầu tư xây 
dựng hạ tầng khu trung tâm xã, các dự án theo chương trình xây dựng nông 
thôn mới cần bảo đảm yêu cầu phù hợp với định hướng quy hoạch phát 
triển đô thị mới. Tiếp tục hoàn thành lập các quy hoạch chi tiết xây dựng và 
triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo quy hoạch. Xúc tiến, 
kêu gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, từng bước phát 
triển hệ thống hạ tầng.  

(5). Đô thị mới Suối Nghệ 

(i). Vị trí: Phạm vi đô thị gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Suối Nghệ, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(ii). Quy mô: Tổng diện tích là 1.722,74 ha, dự báo dân số đến năm 2030: 
10.000 người 

(iii). Tính chất: Là đô thị mới. Là trung tâm dịch vụ hỗ trợ công nghiệp và Logistic.  

(iv). Định hướng: Triển khai lập quy hoạch chung đô thị mới Suối Nghệ, đầu tư 
xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã, các dự án theo chương trình xây dựng 
nông thôn mới cần bảo đảm yêu cầu phù hợp với định hướng quy hoạch 
phát triển đô thị mới. Tiếp tục hoàn thành lập các quy hoạch chi tiết xây 
dựng và triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo quy hoạch. 
Xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, từng 
bước phát triển hệ thống hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V. 

3. Phương án phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn 
Dân số nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 chiếm khoảng 41,5% dân số 
toàn tỉnh. Trong những năm tới để tăng tốc phát triển kinh tế cần phải đẩy nhanh tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt chuyển sản xuất nông nghiệp sang sản xuất phi nông 
nghiệp như TTCN, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và cảng biển.  

Tập trung xây dựng các kết cấu hạ tầng cho các khu vực đô thị nhỏ và điểm dân cư nông 
thôn thuộc các cụm đô thị động lực, cụm đô thị hỗ trợ, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa  
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Phát triển các khu vực ven đô thị, nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn. Phát 
triển với quy mô hợp lý ở những nơi có điều kiện thuận lợi thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế khu vực nông thôn, tạo tiền đề xây dựng mạng lưới thị trấn, thị tứ và từng bước 
đô thị hoá. 

 

Hình 97. Định hướng phát triển dân cư nông thôn 

 
3.1. Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn trong vùng kinh tế - đô thị 
(1). Gồm các xã ngoại thị của đô thị lớn như Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ có khả năng 

kết nối với đô thị, chịu các tác động của quá trình đô thị hoá như chuyển đổi nghề 
nghiệp, bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị. Trong tương 
lai có thể trở thành một bộ phận của đô thị. 

(2). Nhanh chóng tạo các liên kết về hạ tầng kỹ thuật, giao thông với đô thị để tạo điều 
kiện phát triển các hoạt động dịch vụ cho đô thị, cung cấp thị trường lao động, là 
môi trường cư trú tốt cho một số đối tượng dân cư đô thị. 

(3). Tốc độ thu hồi đất nông nghiệp dành cho phát triển đô thị, công nghiệp phải đi liền 
với việc tạo cơ hội việc làm, chính sách chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. 
Đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động khu công nghiệp và hoạt động dịch vụ du 
lịch.  

(4). Phát triển các xã, thôn, ấp đô thị hoá phải đi đôi với việc giữ gìn các giá trị văn hoá 
truyền thống, giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá, chính sách quản lý xây dựng chặt 
chẽ. 

(5). Xã, thôn, ấp đô thị hoá có xu hướng tăng dân số, phải có quỹ đất và chính sách 
đầu tư hợp lý để xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ mẫu giáo, 
trạm y tế...) và nâng cao chất lượng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
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3.2. Định hướng phát triển điểm dân cư trong vùng sinh thái - nông thôn 
3.2.1. Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn ven biển, đảo 
(1). Đối với các khu dân cư ven biển làm nghề khai thác hải sản, áp dụng mô hình kết 

hợp các hoạt động nuôi trồng, chế biến thuỷ sản và đánh bắt cá. 

(2). Theo định hướng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản vẫn là một hướng 
phát triển kinh tế trong vùng. Các thôn, ấp có vai trò quan trọng duy trì nguồn nhân 
lực lao động có kinh nghịêm với nghề đi biển và nuôi trồng thuỷ sản. 

(3). Phát triển các mô hình kinh tế mới có kỹ thuật cao để tăng hiệu quả sản xuất và 
nuôi trồng. Là nguồn cung cấp cho các nhà máy chế biến thuỷ sản. Đảm bảo việc 
phát triển nuôi trồng thuỷ sản với việc gìn giữ môi trường. Tạo các môi trường có 
khả năng phát triển bền vững, đóng góp vào việc khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, 
sự đa dạng sinh học trong khu vực. 

(4). Các thôn, ấp nằm gần biển có khả năng phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm 
như dịch vụ du lịch (ẩm thực), du lịch văn hoá (tham dự hoạt động lễ hội của cộng 
đồng đi biển, lễ cầu ngư, thăm quan cuộc sống của người dân biển...). 

(5). Các tuyến giao thông liên kết từ các làng với tuyến đường ven biển là tuyến liên 
kết quan trọng phải được thiết lập để tạo điều kịên cho người dân tiếp cận tốt thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, các dịch vụ xã hội. 

3.2.2. Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn gắn với vùng nông nghiệp 
(1). Sự phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn gắn với nông nghiệp được hình 

thành trên cơ sở các điểm dân cư xã, thôn, ấp hiện có. Hạn chế việc di dời lớn, 
không khuyến khích việc phát triển có xu hướng tự phát dọc các tuyến đường liên 
xã, huyện. Dạng phát triển phân tán rất khó khăn cho việc đảm bảo điều kiện phục 
vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tạo lập các khu vực sinh thái. 

(2). Liên kết các điểm dân cư bằng hệ thống giao thông kết nối với các tuyến đường 
liên vùng và hệ thống đô thị chính là tiền đề cơ bản định hình mạng lưới dân cư 
nông thôn, thiết lập mạng lưới dân cư nông thôn phát triển đồng đều, chuyển hoá 
dần theo xu thế đô thị hoá. 

V. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
1. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng kinh tế 
1.1. Hạ tầng giao thông 
1.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn, kết nối hợp lý với hệ thống giao thông 
quốc gia, vùng và nội tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt, hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, 
giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của Tỉnh, hội nhập mạnh hơn với cả 
Vùng, cả nước và quốc tế, phù hợp với việc ứng phó biến đổi khí hậu trong tương lai.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 
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(1). Phối hợp tốt với Bộ GTVT để sớm hoàn thiện các công trình giao thông cấp quốc 
gia, vùng do Trung ương quản lý trên địa bàn; phát triển đồng bộ, hiện đại các 
công trình trên địa bàn do địa phương quản lý, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ 
thống giao thông quốc gia, vùng làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh.  

Phối hợp với Bộ GTVT triển khai đầu tư các dự án trọng yếu trên địa bàn: đường 
cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đầu tư đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh; cầu 
Phước An kết nối đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép với đường cao tốc Bến Lức 
- Long Thành; triển khai dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, bổ sung tuyến 
đường sắt kết nối từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai vào tuyến 
đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. 

(2). Đường tỉnh: Đảm bảo kết nối tất cả các khu vực trong tỉnh và kết nối thuận lợi giữa 
tỉnh với tỉnh lân cận. Đầu tư nâng cấp, mở mới các tuyến đường tỉnh đúng theo 
tiêu chuẩn kỹ thuật và cắm lộ giới, quản lý quỹ đất dự trữ mở rộng; 

(3). Đường huyện: đầu tư mạng lưới hoàn chỉnh, đồng bộ đảm bảo đi lại liên huyện 
được thuận lợi, nhanh chóng. 

(4). Hệ thống đường đô thị đầu tư theo quy hoạch chung xây dựng của từng khu đô 
thị đã được phê duyệt. 

(5). Đầu tư hệ thống cầu, cống đảm bảo đồng bộ với cấp đường quy hoạch; 

(6). Bến xe: nâng cấp các bến hiện trạng và xây mới thêm một số bến đảm bảo nhu 
cầu đi lại của người dân được thuận lợi; đầy đủ phân khu chức năng theo quy 
định. 

(7). Ưu tiên đầu tư nạo vét, chỉnh trị một số tuyến đường thủy quan trọng để phục vụ 
nhu cầu vận tải; 

(8). Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới bến cảng, cảng cạn (ICD) trung tâm Logistics, kho 
bãi hàng và hệ thống bến thủy nội địa nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa và hành khách; 

(9). Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp mở rộng, hoàn thành các 
tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh như: Đường ven biển ĐT994, ĐT991B, 
đường Phước Hòa - Cái Mép, đường Long Sơn - Cái Mép, đường Láng Cát  - 
Long Sơn, TL328, TL329, TL765, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, đường 
Bà Rịa - Châu Pha - Tóc Tiên, đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải kết nối đường 
liên cảng Thị Vải - Cái Mép; đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu; đường kết nối 
từ đường Hội Bài - Phước Tân vào KCN Đá Bạc; TL44B; ĐT997… bảo đảm kết 
nối các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho phát triển du lịch, phát triển đô 
thị mới, kết nối các khu vực phát triển của tỉnh. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Hoàn thiện mạng lưới đường hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo sự kết nối 
với mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, vùng và phát triển hợp lý giữa các phương 
thức vận tải. Nâng cao chất lượng vận tải và dịch vụ phục vụ bảo đảm thuận tiện, an toàn, 
chi phí hợp lý. 
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1.1.2. Dự báo nhu cầu vận tải  
a). Nhu cầu vận tải hàng hóa 

Dự báo khối lượng vận tải hàng hóa trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

 

Bảng 123. Dự báo khối lượng vận tải hàng hóa đến năm 2025, 2030 và 2050 

TT Hạng mục Đơn vị 2020 2025 2030 2050 

1 GRDP (*) Nghìn tỷ 
đồng 287.909 305.198 323.525 408.520 

2 Khối lượng vận chuyển Nghìn tấn 38.742 41.849 44.498 56.780 
 Đường bộ  Nghìn tấn 35.270 38.099 40.510 51.692 

 Đường thủy  Nghìn tấn 3.472 3.750 3.987 5.088 

Ghi chú: (*) Giá so sánh năm 2010 

Sản lượng vận tải theo thống kê hàng năm của tỉnh chỉ là sản lượng thực hiện của lực 
lượng phương tiện đăng ký trên địa bàn tỉnh đảm nhận (ước tính khoảng 30-35%). Thực 
tế còn một khối lượng lớn hàng hóa do các đơn vị vận tải ngoài tỉnh tham gia vận chuyển. 
Như vậy, có thể suy ra khối lượng hàng hóa vận chuyển thực tế trên địa bàn sẽ cao hơn 
khoảng 3 lần khối lượng hàng hóa dự báo trên đây. Từ đó, có thể ước tính đến năm 2025 
nhu cầu hàng hóa vận 125 triệu tấn, 2030 là 134 triệu tấn và năm 2050 là 171 triệu tấn. 

b). Nhu cầu vận tải hành khách 

Bảng 124. Dự báo khối lượng vận tải hành khách đến năm  2025, 2030 và 2050 

TT Hạng mục Đơn vị 2020 2025 2030 2050 

1 GRDP (*) Nghìn tỷ 
đồng 287.909 305.198 323.525 408.520 

2 Khối lượng vận chuyển Nghìn HK 33.570 34.164 35.059 39.207 
 Đường bộ  Nghìn HK 31.994 32.560 33.413 37.367 

 Đường thủy  Nghìn HK 1.576 1.604 1.646 1.841 

Ghi chú: (*) Giá so sánh năm 2010 

Cũng như vận tải hàng hóa, sản lượng hành khách thể hiện trong Niên giám thống kê 
của tỉnh chỉ là sản lượng hành khách do lực lượng phương tiện vận tải của tỉnh đảm 
nhận. Ước tính tỷ lệ đảm nhận của lực lượng phương tiện vận tải của tỉnh là 40% tổng 
nhu cầu vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Như vậy, ngoài khối lượng tính toán thể 
hiện qua bảng, còn một lượng lớn hành khách do các tỉnh khác vận chuyển đối lưu đi/đến 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó ước tính đến năm 2025 tổng nhu cầu vận tải hành khách 
trên địa bàn tỉnh là 60 triệu HK, 2030 là 70 triệu HK và năm 2050 là 80 triệu HK. 

1.1.3. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng giao thông  
a). Đường bộ 

(1). Các công trình, dự án giao thông đường bộ quốc gia trên địa bàn 

Các dự án phát triển mạng lưới đường bộ quốc gia trên địa bàn thực hiện theo Quyết 
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định 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mạng 
lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cụ thể như sau: 

(i). Tuyến Cao tốc: Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28), chiều dài tuyến khoảng 54 
km trong đó đoạn trên địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 34 km. Ngoài ra 
có đoạn nối đến cảng Cái Mép dài 8 km. Quy mô 6-8 làn xe. 

(ii). Đường Vành Đai 4 TP. Hồ Chí Minh (CT.41), tổng chiều dài khoảng 200 
km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 23 km. Quy mô, 
tiêu chuẩn cấp kỹ thuật: 8 làn xe. 

(iii). Tuyến QL55: dài 50,5 km, tiêu chuẩn đường cấp III, 2-4 làn xe. Nâng cấp 
đoạn hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 4 làn xe, và mở mới tuyến tránh 
dài 10,8 km. 

(iv). Tuyến QL56: dài 39 km, duy tu bảo dưỡng tuyến đạt cấp cấp kỹ thuật đường 
cấp III, 2-6 làn xe. 

(v). Tuyến QL51: qua địa bàn tỉnh dài 48,5 km, cấp kỹ thuật: đường cấp I, 6 làn 
xe ô tô. Thực hiện duy tu bảo dưỡng đoạn hiện hữu và mở mới đoạn dài 5 
km tuyến tránh qua TP. Bà Rịa. 

(vi). Tuyến QL51C: Tổng chiều dài tuyến là khoảng 73 km, trong đó đoạn nằm 
trên địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài khoảng 36,3 km. Tiêu chuẩn đường 
cấp III đồng bằng, 2 làn xe ô tô. 

(vii). Đường Ven Biển (ĐT994): tuyến được chuyển cấp từ đường do tỉnh quản 
lý có chiều dài 78,5 km. Thực hiện đầu tư theo quy hoạch của tỉnh, tiêu 
chuẩn đường đô thị, lộ giới 42 m, 6 làn xe; mặt đường 12 mx2, vỉa hè 7,5 
mx2, dải phân cách 3,0 m.  

(2). Hệ thống đường tỉnh 

Quy hoạch giữ nguyên số lượng, vị trí của 12 đường tỉnh theo hiện trạng, tiến hành dầu 
tư xây dựng các đoạn tuyến chưa được hình thành, tạo thành mạng lưới giao thông thông 
suốt. Nhập tuyến TL44A (giai đoạn 1) và tuyến TL44A (giai đoạn 2) thành ĐT996B; Riêng 
ĐT994 (đường bộ Ven Biển) chuyển cấp về Bộ GTVT quản lý. Các đoạn tuyến đi qua 
khu vực đô thị được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị. 

(i). ĐT991 (ĐT995 - QL51 - Bình Châu): dài 55,45 km.  

• Giai đoạn 2021-2030: Mở mới mở mới đoạn từ ĐT995 đến QL51 (dài 
3,85 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 4 làn xe; thực 
hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ QL51 đến TL328 (dài 
37,45 km); mở mới đoạn từ TL328 - Bình Châu (dài 18 km) đạt tiêu 
chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 2-4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ 
ĐT995 đến QL51 (dài 3,85 km) và đoạn từ TL328 - Bình Châu (dài 18 
km); Nâng cấp Đoạn từ QL51 đến TL328 (dài 37,45 km) đạt tiêu chuẩn 
đường cấp III, quy mô mặt đường 4 làn xe. 

(ii). ĐT992 (đường Phước Hòa - Đá Bạc - Bông Trang):   
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• Giai đoạn 2021-2030: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đoạn 
từ Phước Hoà đến Hội Bài (dài 8,28 km) và đoạn từ Hội Bài đến Bông 
Trang (dài 45,38 km); Mở mới 6,5 km đoạn từ Bông Trang Đường Ven 
Biển (ĐT994) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Bảo dưỡng thường xuyên toàn tuyến. 

(iii). ĐT 993 (Đường Hòa Long - Long Tân - Phước Tân): 

• Giai đoạn 2021-2030: Bảo dưỡng thường xuyên Đoạn từ QL56 đến 
TL328 (dài 8,6 km); Mở mới đoạn từ Long Tân - TL328 (dài 12,5 km) đạt 
tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 2-4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Nâng cấp đoạn từ QL56 đến cầu Khánh Vân 
(dài 5,6 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 4 làn xe; 
Bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ cầu Khánh Vân đến TL328 (dài 3 km) 
và đoạn từ Long Tân - TL328 (dài 12,5 km) 

(iv). Đường Ven Biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994): thực hiện chuyển về hệ 
thống đường bộ quốc gia do Bộ GTVT quản lý với chiều dài 78,5 km. 

(v). ĐT995 (Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải): 

• Giai đoạn 2021-2030: Bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ km0+00 đến 
km7+199 (dài 7,2 km) và đoạn từ km 11+69 đến km14+424 (dài 2,76 
km); mở mới đoạn từ km7+199 đến km 11+69 (dài 4,5 km) và km14+424 
đến km21+361 (dài 6,94 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô mặt 
đường 4-6 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Bảo dưỡng thường xuyên toàn tuyến 

(vi). ĐT995B (Đường Bà Rịa - Châu Pha - Sông Soài): 

• Giai đoạn từ 2021-2030: Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 
mặt đường 6 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Bảo dưỡng thường xuyên. 

(vii). ĐT996 (TL765): 

• Giai đoạn 2021-2030: Bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ đường ven 
Biển đến Long Tân - Long Phước (dài 11,9 km) và đoạn từ cầu số 1 đến 
ranh Đồng Nai (dài 12,2 km); Nâng cấp đoạn từ Long Tân - Phước Tân 
đến Đá Bạc (dài 4,2 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt 
đường 4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ đường ven 
Biển đến Long Tân - Long Phước và đoạn từ Long Tân - Phước Tân 
đến Đá Bạc; Nâng cấp đoạn từ cầu số 1 đến ranh Đồng Nai đạt tiêu 
chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 4 làn xe. 

(viii). ĐT997 (Đường Lộc An - Long Tân - Xuân Sơn): 

• Giai đoạn 2021-2030: Bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ đường ven 
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Biển đến ranh huyện Châu Đức (dài 5,6 km); mở mới đoạn từ đường 
Hội Bài đến Long Tân - Láng Dài (dài 2,8 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp 
III, quy mô mặt đường 2-4 làn xe; nâng cấp đoạn từ đường Hội Bài đến 
Mỹ Xuân - Ngãi Giao (dài 8,8 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 
mặt đường 2-4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Nâng cấp đoạn từ đường ven biển đến ranh 
giới huyện Châu Đức đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 
2-4 làn xe; Bảo dưỡng thường xuyên các đoạn còn lại. 

(ix). ĐT998 (TL328): 

• Giai đoạn 2021-2030: Mở mới đoạn tránh thị trấn Phước Bửu (dài 3,0 
km) đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô mặt đường 2-4 làn xe; Bảo 
dưỡng thường xuyên các đoạn còn lại. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: nâng cấp các đoạn từ Hồ Tràm đến Phước 
Bửu và từ Phước Tân đến Tân Lâm đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy 
mô mặt đường 2-4 làn xe; bảo dưỡng thường xuyên đoạn còn lại. 

(x). ĐT999 (TL329): 

• Giai đoạn 2021- 2030: nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 
mặt đường 2-4 làn xe. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: Bảo dưỡng thường xuyên. 

(xi). ĐT996B: (bao gồm đường 44A giai đoạn 1 và giai đoạn 2) 

• Giai đoạn 2021-2030: nâng cấp theo tiêu chuẩn đường đô thị. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: bảo dưỡng thường xuyên toàn tuyến. 

(xii). ĐT996C (TL44B): 

• Giai đoạn 2021-2030: nâng cấp theo tiêu chuẩn đường đô thị. 

• Giai đoạn từ 2031-2050: bảo dưỡng thường xuyên toàn tuyến. 

(3). Đường chuyên dụng 

Trên địa bàn tỉnh có 30,3 km đường chuyên dụng, phân bố trên các địa bàn như sau: 

(i). Tại Thị xã Phú Mỹ: 

• Nhánh rẽ theo hướng Đông - Tây vào cụm cảng biển của ĐT965 từ 
đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 11,0 km), quy hoạch cấp II, 4 
làn xe ô tô. Giai đoạn 2021-2030: duy tu bảo dưỡng tuyến hiện hữu hiện 
có (dài 3,5 km), mở mới đoạn từ đường hiện hữu đến cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu (dài 7,5 km). Giai đoạn 2031-2050 nâng cấp, cải tạo duy trì 
cấp quy hoạch. 

• Đường song hành QL51 theo hướng Bắc-Nam (dài 14,9 km) nằm bên 
phải QL51: Giai đoạn 2021-2030 thực hiện mở mới đoạn dài 14,9 km 
theo quy hoạch. Giai đoạn sau năm 2030, thực hiện cải tạo duy tu bảo 
dưỡng. 
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• Đường Phước Hòa-Cái Mép theo hướng Đông - Tây (dài 4,4 km, đường 
cấp II, 6 làn xe): Giai đoạn 2021-2030 thực hiện mở mới đoạn dài 4,4 
km theo quy hoạch. Giai đoạn sau năm 2030, thực hiện cải tạo duy tu 
bảo dưỡng. 

(ii). Tại huyện Côn Đảo: 

Có 05 đường chuyên dụng cho các hoạt động du lịch, quân sự và hạ tầng 
kỹ thuật của huyện với tổng chiều dài khoảng 9,2 km, cấp hạng kỹ thuật 
tương đương đường cấp IV-VI miền núi, bao gồm: Đường Ma Thiên lãnh 
(2,5 km); Đường Nhà Bàn (2,0 km); Đường Rađa (4,4 km); Đường lên nhà 
máy điện An Hội (0,17 km); Đường lên nhà máy nước (0,12 km). 

(iii). Tại thành phố Bà Rịa: 

Chuyển đoạn đường huyện từ QL51 lên khu du lịch núi Dinh (dài 6,5 km), 
ở ngoại ô thành phố thành đường chuyên dụng du lịch. Duy trì nâng cấp cải 
tạo đảm bảo tuyến theo cấp quy hoạch. 

(4). Hệ thống đường huyện 

(i). Giai đoạn 2021-2030: nâng cấp các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn 
đường cấp IV mặt đường tối thiểu 2 làn xe. Mở mới một số tuyến nhằm 
hoàn thiện hơn mạng lưới đường bộ trên địa bàn Tỉnh. Đến năm 2030, hệ 
thống đường huyện đạt tỷ lệ cứng hóa 100%. Các tuyến đã đạt cấp Quy 
hoạch thì duy tu bảo dưỡng thường xuyên.  

(ii). Giai đoạn 2030 - 2050: nâng cấp và mở mới các tuyến đường đạt tiêu chuẩn 
tối thiểu cấp IV, một số tuyến quan trọng đề xuất đạt cấp III, mặt đường tối 
thiểu 2-4 làn xe. 

Kết cấu mặt đường: láng nhựa hoặc bê tông xi măng; cầu trên tuyến có tải 
trọng tối thiểu 0,5HL93 và bề rộng mặt cầu tương ứng với mặt đường. 

(5). Đường đô thị 

Các tuyến hiện hữu hầu hết đã đạt mặt cắt quy hoạch và đã bố trí hệ thống thoát nước-
chiếu sáng đô thị; giai đoạn sắp tới thực hiện hoàn thiện mặt đường- vỉa hè và cải tạo 
mảng xanh. 

Đối với những đường hiện nay chưa có (59 đường với chiều dài khoảng 208 km - chiếm 
khoảng 46%), đầu tư cần đạt mặt cắt quy hoạch để không gây khó khăn trong việc đền 
bù - giải tỏa nhà - đất và tạo thuận lợi cho việc quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị. 
Phối hợp đầu tư đồng bộ với các công trình hạ tầng khác như cấp nước, cấp điện, thông 
tin, cây xanh được xem là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh-tiện nghi- mỹ 
quan trong khai thác công trình đô thị. 

Bảng 125. Tổng hợp số liệu về đường phố chính đô thị 

TT Thông số Phú Mỹ 
Châu 
Đức 

Long 
Điền 

Đất Đỏ 
Xuyên 

Mộc 
Bà Rịa 

Vũng 
Tàu 

Côn 
Đảo 

Toàn 
tỉnh 

1 Số tuyến  đường 73 51 88 104 38 183 208 40 785 
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TT Thông số Phú Mỹ 
Châu 
Đức 

Long 
Điền 

Đất Đỏ 
Xuyên 

Mộc 
Bà Rịa 

Vũng 
Tàu 

Côn 
Đảo 

Toàn 
tỉnh 

đô thị 

2 Chiều dài (km) 58,51 43,79 66,08 68,75 46,27 147,3 190,67 53,85 675,22 

(6). Các nút giao thông 

Quy hoạch, xây dựng các nút giao thông đồng bộ tạo sự kết nối thuận tiện, liên thông 
giữa các tuyến, các loại hình giao thông trên địa bàn. Quy hoạch các nút giao thông trong 
thời kỳ quy hoạch như sau: 

Bảng 126. Quy hoạch các nút giao thông trên địa bàn tỉnh 

TT Tên nút giao Loại nút giao Vị trí 

I Nút giao khác mức   

1 Đường sắt BH VT - QL51 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

2 Đường sắt BH VT - ĐT991 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

3 Đường sắt BH VT- Đường chuyên dụng 965 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

4 Đường sắt BH_VT - Đường chuyên dụng 
Phước Hòa-Cái Mép Không liên thông TX. Phú Mỹ 

5 Đường sắt BH VT - Vành đai 4 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

6 Đường sắt BH VT - ĐT994 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

7 Cao tốc BH VT - ĐT991 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

8 Cao tốc BH VT - Đường chuyên dụng 965 Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

9 Cao tốc BH VT-Vành đai 4 Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

10 Cao tốc BH VT - ĐT995B Không liên thông TX. Phú Mỹ 

11 Cao tốc BH VT - QL56 Liên thông-Ngã tư TP. Bà Rịa 

12 Cao tốc BH VT - QL55 Liên thông-Ngã tư H. Long Điền 

13 Cao tốc BH VT- đường Ph.Thắng - ĐT994 Liên thông-Ngã tư TP. Vũng Tàu 

14 Vành đai 4 - QL mới Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

15 Vành đai 4 - ĐT991 Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

16 Vành đai 4 - ĐH.13 (Châu Pha-Bàu Phượng- 
Hắc Dịch) Không liên thông TX. Phú Mỹ 

17 Vành đai 4 - ĐT995B - ĐT992 Không liên thông TX. Phú Mỹ 

18 Vành đai 4 - QL51 Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

19 Vành đai 4 - ĐT994 Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

20 Vành đai 4 - ĐT995 Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

21 QL51 - ĐT991 Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

22 QL51 - Đường chuyên dụng 965 Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

23 QL51 - Đường chuyên dụng Phước Hòa- Cái 
Mép Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

24 QL51 - QL56 - Đường Hoàng Sa Liên thông-Ngã tư TX. Phú Mỹ 

25 QL51 - Tuyến tránh QL51 Liên thông-Ngã ba TP. Bà Rịa 
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TT Tên nút giao Loại nút giao Vị trí 
26 QL51 - QL55 (Trên đoạn tuyến tránh) Liên thông-Ngã tư TP. Bà Rịa 

27 QL51 - Đường ĐT994 (đường Trường Sa) Liên thông-Ngã tư TP. Vũng Tàu 

28 QL51 - Đường 3/2 - Đường 30/4 (Eo Ông 
Từ) Liên thông-Ngã ba TP. Vũng Tàu 

29 QL56 - QL mới Liên thông-Ngã tư H. Châu Đức 

30 ĐT995 - ĐT991 - Đường đi cầu Phước An Liên thông-Ngã ba Tx. Phú Mỹ 

31 ĐT995 - Đường chuyên dụng 965 Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

32 ĐT995 - Đường chuyên dụng Phước Hòa- 
Cái Mép Liên thông-Ngã ba TX. Phú Mỹ 

33 Đường 3/2 - Đường 2/9 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

34 Đường 30/4 - đường Bình Giã (Nút Đông 
Xuyên) Ngã tư TP. Vũng Tàu 

35 Đường Nguyễn An Ninh-30/4-Phạm Hồng 
Thái (Ngã tư Giếng Nước) Ngã tư TP. Vũng Tàu 

II Nút giao cùng mức   

1 QL51 - Đường phố chính số 16, Tx. Phú Mỹ Ngã ba TX. Phú Mỹ 

2 QL51 - Đường phố chính không tên Tx. Phú 
Mỹ Ngã tư TX. Phú Mỹ 

3 QL51 - Đường phố chính số 9, Tx. Phú Mỹ Ngã tư TX. Phú Mỹ 

4 QL56 - ĐT991 Ngã tư H. Châu Đức 

5 QL56 - ĐT992 Ngã tư H. Châu Đức 

6 QL55 - ĐT996 Ngã tư H. Đất Đỏ 

7 QL55 - ĐT997 Ngã tư H. Đất Đỏ 

8 QL55 - ĐT998 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

9 QL55 - ĐT999 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

10 QL55 - ĐT992 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

11 QL55 - ĐT994 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

12 QL mới - ĐT998 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

13 QL mới - ĐT999 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

14 ĐT991- ĐT995B Ngã ba TX. Phú Mỹ 

15 ĐT991- ĐT996 Ngã tư H. Châu Đức 

16 ĐT991 - ĐT997 Ngã ba H. Châu Đức 

17 ĐT991- ĐT998 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

18 ĐT991- ĐT999 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

19 ĐT992 - ĐT996 Ngã tư H. Châu Đức 

20 ĐT992 - ĐT997 Ngã tư H. Châu Đức 

21 ĐT992 - ĐT998 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

22 ĐT992 - ĐT999 Ngã tư H. Xuyên Mộc 

23 ĐT992 - ĐT924 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

24 ĐT993 - ĐT996 Ngã tư H. Đất Đỏ 
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TT Tên nút giao Loại nút giao Vị trí 
25 ĐT993 - ĐT997 Ngã tư H. Đất Đỏ 

26 ĐT993 - ĐT998 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

27 ĐT994 - ĐT996B Ngã ba H. Long Điền 

28 ĐT994 - ĐT996 Ngã ba H. Đất Đỏ 

29 ĐT994 - ĐT997 Ngã ba H. Đất Đỏ 

30 ĐT994 - ĐT998 Ngã ba H. Xuyên Mộc 

31 ĐT995 - Đường chính qua khu CN Phú Mỹ Ngã ba TX. Phú Mỹ 

32 ĐT995 - Đường phố chính (số 9) qua khu 
Công nghiệp Phú Mỹ Ngã ba TX. Phú Mỹ 

33 ĐT996 - ĐT996C Ngã ba H. Đất Đỏ 

III Nút giao tại các thành phố trên địa bàn 
tỉnh   

34 Đường 3/2-Lê Hồng Phong-Võ Thị Sáu (Đài 
liệt sỹ) Ngã tư vòng xoay TP. Vũng Tàu 

35 Đường 2/9-Lê Hồng Phong Ngã tư TP. Vũng Tàu 

36 Đường Cầu Cháy-3/2 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

37 Đường Cầu Cháy-2/9 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

38 Đường Cầu Cháy-30/4 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

39 Đường Hàng Điều-3/2 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

40 Đường Hàng Điều-2/9 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

41 Đường Hàng Điều-30/4 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

42 Đường Lưu Chí Hiếu-3/2 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

44 Đường Lưu Chí Hiếu-2/9 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

45 Đường Nguyễn Hữu Cảnh-3/2 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

46 Đường Nguyễn Hữu Cảnh-2/9 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

47 Đường Nguyễn Hữu Cảnh-30/4 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

48 Đường Nguyễn An Ninh-3/2 Ngã tư TP. Vũng Tàu 

49 Đường Nguyễn An Ninh-Bình Giã-Thống 
Nhất mới (Tượng đài dầu khí) Ngã tư TP. Vũng Tàu 

50 Đường Nguyễn An Ninh-Trương Công Định Ngã tư TP. Vũng Tàu 

51 Đường Lê Hồng Phong-Trương Công Định-
Ba Cu Ngã năm TP. Vũng Tàu 

52 Đường Lê Hồng Phong-Thùy Vân Ngã ba TP. Vũng Tàu 

53 Đường Hoàng Hoa Thám-Thùy Vân Ngã ba TP. Vũng Tàu 

54 Đường Phan Chu Trinh-Thùy Vân Ngã ba TP. Vũng Tàu 

55 Đường Lê Lợi-30/4 Ngã ba TP. Vũng Tàu 

56 Đường Lê Lợi-Lê Hồng Phong Ngã ba TP. Vũng Tàu 

57 Đường Lê Lợi-Nguyễn An Ninh-Trần Phú Ngã tư TP. Vũng Tàu 

58 Đường Võ Thị sáu-Hoàng Hoa Thám Ngã tư TP. Vũng Tàu 

59 Nguyễn Văn Trỗi-Lê Quý Đôn-Lê Lai-Bà Ngã năm TP. Vũng Tàu 
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TT Tên nút giao Loại nút giao Vị trí 
Triệu 

60 Trương Công Định-Nguyễn Trường Tộ-
Nguyễn Du-Trần Đông (Ngã năm Cây Duối) Ngã năm TP. Vũng Tàu 

61 Đường Võ Thị sáu-Phan Chu Trinh Ngã ba TP. Vũng Tàu 

62 QL51 hiện nay-Đường Trường Trinh Ngã tư TP. Bà Rịa 

63 QL51 hiện nay-Đường Cách Mạng TT Ngã ba TP Bà Rịa 

64 QL51 hiện nay-Đường Nguyễn Hữu Cảnh Ngã tư TP. Bà Rịa 

65 QL51 hiện nay-Đường Võ Ngọc Chấn Ngã tư TP. Bà Rịa 

66 Đường Cách Mạng TT-Nguyễn Thanh Đằng Ngã ba TP. Bà Rịa 

67 Đường Cách Mạng TT-Nguyễn Tất Thành Ngã tư TP. Bà Rịa 

68 Đường Cách Mạng TT-Phạm Văn Đồng Ngã ba TP. Bà Rịa 

69 Đường Cách Mạng TT-Phạm Hùng Ngã tư TP. Bà Rịa 

70 Đường Cách Mạng TT-Nguyễn Văn Cừ Ngã tư TP. Bà Rịa 

71 Đường Điện Biên Phủ-Võ Ngọc Chấn Ngã tư TP. Bà Rịa 

72 Đường Điện Biên Phủ-Hùng Vương Ngã năm TP. Bà Rịa 

73 Đường Điện Biên Phủ-Nguyễn Tất Thành Ngã tư TP. Bà Rịa 

74 Đường Điện Biên Phủ-Phạm Văn Đồng Ngã ba TP. Bà Rịa 

75 Đường Điện Biên Phủ-Phạm Hùng Ngã tư TP. Bà Rịa 

76 Đường Điện Biên Phủ-Nguyễn Văn Cừ Ngã tư TP. Bà Rịa 

77 Đường H.Diệu/Võ Thị Sáu-Nguyễn Hữu 
Cảnh Ngã ba TP. Bà Rịa 

78 Đường Hoàng Diệu/Võ Thị Sáu-Hùng Vương Ngã sáu TP. Bà Rịa 

79 Đường Hoàng Diệu/Võ Thị Sáu-Phạm Hùng Ngã tư TP. Bà Rịa 

80 Võ Thị Sáu-Nguyễn Văn Cừ Ngã tư TP. Bà Rịa 

81 Tuyến tránh QL56-Nguyễn Hữu Cảnh Ngã tư TP. Bà Rịa 

82 Tuyến tránh QL56-Nguyễn Tất Thành Ngã tư TP. Bà Rịa 

83 Tuyến tránh QL51-Nguyễn Hữu Cảnh Ngã ba TP. Bà Rịa 

84 Tuyến tránh QL51-Võ Ngọc Chấn Ngã ba TP. Bà Rịa 

(7). Các cầu lớn vượt sông (dài từ 100 m trở lên) 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 cầu lớn qua các các sông, rạch chính của tỉnh, trong đó có 
06 cầu đã xây dựng, dự kiến trong thời kỳ quy hoạch sẽ đầu tư xây dựng mới 08 cầu như 
sau: 

(i). Sông Thị Vải: Xây dựng mới cầu Phước An trên đường nối từ đường cao 
tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn đáy của đường vành đai 3 thành phố Hồ 
Chí Minh) ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai vào đường liên cảng ĐT995 
nằm dọc theo cụm cảng biển, 6 làn xe. Nhịp thông thuyền có tĩnh không cao 
55m, rộng tối thiểu 400 m đảm bảo lưu thông an toàn - liên tục - thuận lợi 
cho tàu biển 100.000 DWT trên sông Thị Vải. 

(ii). Sông Mỏ Nhát: Xây dựng mới cầu Mỏ Nhát 1 trên đường chuyên dụng 
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Phước Hòa - Cái Mép (đang thi công), 4 làn xe, ở TX. Phú Mỹ; và cầu Mỏ 
Nhát 2 trên đường 991B (tên gọi cũ) - đoạn cuối của đường vành đai 4 khu 
vực TP. Hồ Chí Minh, 4 làn xe. Hai cầu này cần có nhịp thông thuyền đáp 
ứng khổ thông thuyền cao 9,5 m, rộng 60 m của sông cấp II. 

(iii). Rạch Ông: Xây dựng mới cầu Rạch Ông trên đường 991B (tên gọi cũ) - 
đoạn cuối của đường vành đai 4, 4 làn xe. Cầu này cần có nhịp thông thuyền 
đáp ứng khổ thông thuyền cao 6,0 m, rộng 30 m của sông cấp IV. 

(iv). Sông Vàm Bông Súng: Xây dựng mới cầu Vàm Bông Súng trên đường trục 
chính của xã Long Sơn. 

(v). Sông Cửa Lấp: Cầu Cửa Lấp hiện hữu, 4 làn xe, trên ĐT994 ở ngoại ô TP. 
Vũng Tàu. 

(vi). Sông Dinh: xây dựng mới cầu trên đoạn tuyến tránh TP. Bà Rịa của QL51 
cắt qua sông Dinh ở phía Nam TP. Bà Rịa. Cầu có nhịp thông thuyền đáp 
ứng khổ thông thuyền cao 6,0 m, rộng 30 m của sông cấp IV. 

(vii). Sông Rạng: xây dựng mới cầu trên đoạn kéo dài của đường ven biển 
ĐT994 với 2 làn xe ở hạ lưu sông, ở ngoại ô TP. Vũng Tàu. Cầu có nhịp 
thông thuyền đáp ứng khổ thông thuyền cao 6,0 m, rộng 30 m của sông cấp 
IV. 

(viii). Sông Nhật: Xây dựng mới 01 cầu trên hệ thống đường trục chính của khu 
công nghiệp Phú Mỹ 3 với 4 làn xe tạo trục liên thông giữa các khu công 
nghiệp Phú Mỹ I, II, III. Cầu có nhịp thông thuyền đáp ứng khổ thông thuyền 
cao 3,0m, rộng 13m của sông cấp VI. 

(8). Hệ thống giao thông tĩnh 

(i). Bến xe khách liên tỉnh, liên huyện: Chuyển các bến xe hiện hữu tại TP. Bà 
Rịa nằm trong khu vực nội đô ra ngoài, vị trí mới cần bám theo những trục 
cửa ngõ như các QL51, 55, 56 để thuận lợi cho hành trình của khách. 

Ngoài 11 bến xe khách (12,3 ha) trong đất liền được quy hoạch trước đây, 
đề xuất bổ sung mười (10) bến ở một số huyện - thành phố khác. Bao gồm: 
một (01) bến ở Tx. Phú Mỹ (4,0 ha), một (01) bến ở huyện Châu Đức (2,41 
ha), một (01) bến ở TP. Bà Rịa (1,5 ha), một (01) bến ở TP. Vũng Tàu (3,0 
ha), một (01) bến ở huyện Đất Đỏ (0,63 ha), hai (02) bến ở huyện Xuyên 
Mộc (0,85 ha), và ba (03) bến dùng cho xe buýt chạy đường dài ở huyện 
Côn Đảo (0,3 ha). 

Dự kiến đến năm 2030, toàn tỉnh có 21 bến (27,0 ha). Riêng ở huyện Đất 
Đỏ trong giai đoạn đầu, khi bến xe khách gần Cống Dầu - sát QL55 chưa 
được đầu tư, sẽ sử dụng bến xe khách ở trung tâm Thương mại Đất Đỏ 
(loại IV-1.04 ha); sau đó chuyển bến xe khách này thành bãi đậu xe. Cấp 
hạng kỹ thuật của từng bến cũng được ra soát điều chỉnh cho phù hợp hơn 
với thực tế khi lập dự án đầu tư. 

(ii). Bến kỹ thuật của xe buýt: Quy hoạch có một (01) bến ở TP. Vũng Tàu (1,1 
ha); hiện có và sẽ bổ sung một (01) bến mới ở TP. Bà Rịa (0,5 ha), một (01) 
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bến mới ở thành phố Phú Mỹ của TP. Phú Mỹ (0,4 ha) và một (01) bến mới 
ở huyện Côn Đảo (0,2 ha) nằm ở trung tâm thị trấn dùng hỗn hợp cho xe 
buýt và taxi; tổng diện tích của 04 bến là 2,2 ha. 

(iii). Bến kỹ thuật của xe taxi: Quy hoạch bổ sung bốn (04) bến kỹ thuật của xe 
taxi với tổng diện tích 1,4 ha: một (01) bến ở TP. Vũng Tàu (0,50 ha), một 
(01) bến ở TP. Bà Rịa (0,50 ha), một (01) bến ở thành phố Phú Mỹ (0.23 
ha) và một (01) bến ở huyện Côn Đảo (0.20 ha - chung vị trí với bến kỹ 
thuật của xe buýt. 

(iv). Bãi đậu xe: Quy hoạch 30 bãi đậu xe (trong đó có 07 bãi cũ, 23 bãi xây 
dựng mới) với tổng diện tích là 33,4 ha, cụ thể như sau: 

• TX. Phú Mỹ: 04 bãi (10,0 ha), trong đó: 02 bãi mới (4,0 ha); 02 bãi cũ 
(6,0 ha). 

• H. Châu Đức: 03 bãi (mới), diện tích 1,54 ha. 

• H. Long Điền: 02 bãi (mới), diện tích 1,50 ha. 

• H. Đất Đỏ: 03 bãi (mới), diện tích 2,61 ha (giai đoạn đầu 1,57 ha). 

• H. Xuyên Mộc: 03 bãi (mới), diện tích 0,51 ha 

• TP. Bà Rịa: 03 bãi (mới), diện tích 1,25 ha 

• TP. Vũng Tàu: 06 bãi (trong đó: 01 bãi mới và 05 bãi cũ), DT 10,06 ha. 

• H. Côn Đảo: 06 bãi (mới), diện tích 6,0 ha. 

(v). Trung tâm logistics: 

Ngoài những trung tâm Logistic chuyên ngành có quy mô hoạt động và diện 
tích nhỏ nằm ngay trong khu đất của các khu công nghiệp, của các cảng 
phục vụ riêng và chuyên sâu cho từng lĩnh vực hoặc từng nhóm đối tượng, 
sẽ hình thành một trung tâm Logistic của vùng Nam bộ được quy hoạch tại 
Cái Mép Hạ thuộc phường Phước Hòa của TX. Phú Mỹ với diện tích khoảng 
800 ha. Tại đây, sẽ có các kho-bãi chứa hàng lớn phục vụ trung chuyển 
hàng cho cụm cảng biển Thị Vải-Cái Mép, các kho ngoại quan, cảng cạn 
(Nơi làm thủ tục hải quan trong nội địa - ICD), các thiết bị hỗ trợ dịch vụ tại 
cửa khẩu (Hải quan, biên phòng, kiểm dịch thực vật- động vật) và một trung 
tâm dịch vụ logistic cấp vùng.  

Bảng 127. Tổng hợp số lượng chủng loại và diện tích của các bến - kho - bãi - 
logistic quy hoạch đến năm 2030 

TT Thông số 
TX. 

Phú 
Mỹ 

Châu 
Đức 

Long 
Điền 

Đất 
Đỏ 

Xuyên 
Mộc 

Bà 
Rịa 

Vũng 
Tàu 

Côn 
Đảo 

Toàn 
tỉnh 

1 Bến xe khách          

 Số lương bến 2 3 3 2 3 3 2 3 21 

 Diên tích (Ha) 6,00 3,84 1,80 1,13 1,26 4,50 8,20 0,30 27,0 
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TT Thông số 
TX. 

Phú 
Mỹ 

Châu 
Đức 

Long 
Điền 

Đất 
Đỏ 

Xuyên 
Mộc 

Bà 
Rịa 

Vũng 
Tàu 

Côn 
Đảo 

Toàn 
tỉnh 

2 Bến kỹ thuật xe buýt          

 Số bến 1     1 1 1 4 

 Diên tích (Ha) 0,40     0,50 1,10 0,20 2,2 

3 Bến kỹ thuật xe taxi          

 Số bến 1     1 1 1 4 

 Diên tích (Ha) 0,23     0,50 0,50 0,20 1,4 

4 Bãi đậu xe ô tô          

 Số lương bãi 4 3 2 3 3 3 6 6 30 

 Diên tích (Ha) 10,00 1,54 1,50 2,61 0,51 1,25 10,06 6,00 33,4 

5 Depot của xe điện          

 Số lương bãi   1    2  3 

 Diên tích (Ha)   0,60    0,97  1,57 

6 Kho trung chuyển          

 Số lương 11        11 

 Diện tích (Ha) 412        412 

7 Trung tâm Logistic          

 Số lượng 1        1 

 Diện tích (Ha) 800        800 

8 Toàn bộ          

 Số lương chủng loai 20 6 6 5 6 8 13 11 74 

 Diên tích (Ha) 1.229 5,38 3,90 3,74 1,77 6,75 20,83 6,70 1.278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

499 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Hình 98. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến năm 2030 

 
b). Cảng biển 

Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có 07 khu bến và các bến cảng, thực hiện theo Quyết định 
số 1579/QĐ-TTgngày 22 tháng 9 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
2050, cụ thể như sau: 

(1). Khu bến Cái Mép 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu - 
Thị Vải (đoạn từ rạch Bàn Thạch ra ngoài cửa sông Cái Mép). 

• Chức năng: cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế; có bến container, tổng 
hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí. 

• Cỡ tàu: tàu container trọng tải 80.000 ÷ 250.000 tấn (6.000÷24.000 TEU) 
hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí trọng tải đến 
150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện khai thác tuyến 
luồng hàng hải. 

(2). Khu bến Thị Vải 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước bên phải luồng Vũng Tàu - 
Thị Vải (đoạn từ hạ lưu cảng Gò Dầu B đến rạch Bàn Thạch). 

• Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, có bến tổng 
hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí. 

• Quy mô cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn tại Phú Mỹ hoặc lớn hơn khi 
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đủ điều kiện, đến 60.000 tấn tại Mỹ Xuân và đến 30.000 tấn phía thượng 
lưu cầu Phước An. 

(3). Khu bến Sao Mai - Bến Đình 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước bên phải luồng sông Dinh. 

• Chức năng: phục vụ dịch vụ dầu khí và phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí. 

• Quy mô cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, 
phù hợp với điều kiện khai thác của tuyến luồng hàng hải. 

(4). Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước tại khu vực Bãi Trước. 

• Chức năng: bến cảng khách quốc tế phục vụ du lịch. 

• Cỡ tàu: trọng tải đến 225.000 GT. 

(5). Khu bến Long Sơn 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước khu vực đảo Long Sơn và 
sông Rạng. 

• Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
khu liên hợp hóa dầu, luyện kim và ngành năng lượng, có bến hàng 
lỏng/khí, tổng hợp, container, hàng rời. 

• Cỡ tàu: trọng tải đến 100.000 tấn; có bến nhập dầu thô cho tàu trọng tải 
đến 300.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. 

(6). Khu bến sông Dinh 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước trên sông Dinh. 

• Chức năng: phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có bến tổng 
hợp, hàng lỏng/khí, bến công vụ và bến phục vụ quốc phòng - an ninh. 

• Cỡ tàu: trọng tải 2.000 ÷ 10.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. 

(7). Bến cảng Côn Đảo 

• Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước khu vực Bến Đầm. 

• Chức năng: đầu mối giao lưu với đất liền và phát triển kinh tế - xã hội 
huyện đảo, có bến tổng hợp, bến khách, bến du thuyền, bến phục vụ 
quốc phòng - an ninh. 

• Cỡ tàu: trọng tải 2.000 ÷ 5.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; phát 
triển bến khách quốc tế phù hợp với quy hoạch xây dựng huyện đảo. 

(8). Các bến cảng dầu khí ngoài khơi: Phục vụ các mỏ Rồng Đôi, Rạng Đông, Lan Tây, 
Đại Hùng, Chí Linh, Ba Vì, Vietsopetro 01, Chim Sáo, Tê Giác Trắng và các bến 
cảng khác, phát triển phù hợp với nhu cầu khai thác mỏ dầu khí ngoài khơi. 

(9). Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, tránh, trú bão: Tại vịnh Gành Rái, Cái Mép, 
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Bến Đầm - Côn Đảo, các khu tránh trú bão vực khác đủ điều kiện. Các bến phao 
chuyển tải hàng hóa tại khu vực Gành Rái, Cái Mép duy trì khai thác theo hiện 
trạng và từng bước di dời khi các cảng cứng đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hoặc để bảo 
đảm phát triển bến cảng cứng theo quy hoạch. 

c). Đường thủy nội địa 

Phát triển hệ thống cảng thủy, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hệ thống cảng 
biển và từng bước đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn giao thông; phát huy lợi thế là 
phương thức vận tải hàng hóa khối lượng lớn, chi phí vận tải thấp ở cự ly trung bình; kết 
nối hiệu quả với các phương thức vận tải đường biển, đường sắt, đường bộ, đường 
không, trên cơ sở khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, góp phần giảm chi phí logistics, 
nâng cao lợi thế cạnh tranh, tăng cường kết nối vận tải đường thuỷ với các địa phương 
trong vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050, hành lang vận tải thuỷ nội địa Tuyến Vũng Tàu - Thị Vải - Thành phố Hồ Chí Minh 
- Mỹ Tho - Cần Thơ, với quy mô vận tải hàng hoá đến năm 2030 đạt khối lượng vận tải 
khoảng 31,5 ÷ 35,5 triệu tấn/năm.  

(1). Luồng vận tải chính, gồm các đoạn tuyến: từ Vũng Tàu đến Thị Vải (đi chung luồng 
hàng hải) dài 28,5 km, được quy hoạch cấp đặc biệt; từ Thị Vải đến Thành phố Hồ 
Chí Minh (sông Đồng Tranh) dài 65 km, được quy hoạch luống cấp II.  

Luồng tàu sông nội tỉnh ở trong đất liền gồm 24 tuyến với tổng chiều dài khoảng 
119 km. Để đạt được cấp hạng kỹ thuật như đã quy hoạch cần được cải tạo. 

Luồng tàu sông liên tỉnh được kết hợp giữa một số sông chính - rộng nằm gần 
sông Thị Vải - Cái Mép như sông Mỏ Nhát, rạch Ông của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
với hệ thống sông của TP. Hồ Chí Minh như Gò Gia, Đồng Tranh, Lòng Tàu, Soài 
Rạp và vịnh Gềnh Rái; với sông Đồng Nai của tỉnh Đồng Nai; với sông Vàm Cỏ 
Tây của tỉnh Long An, sông Vám Cỏ Đông của tỉnh Long An và Tây Ninh để hình 
thành một tuyến vận tải thủy liên tỉnh giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành 
trong vùng như TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây 
Ninh và Tiền Giang. 

(2). Quy hoạch cụm cảng hàng hoá đến năm 2030 cho tàu đến 5.000 tấn và đạt công 
suất 8.300 ngàn tấn; cụm cảng khách cho tàu 250 ghế và đạt công suất 1.800 
ngàn lượt khách/năm. 

Hình 99. Hệ thống cảng hàng hoá thuỷ nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Công suất 
(1.000 T/năm) Ghi chú 

1  Cảng Hà Sơn 

TX. Phú Mỹ 

Sông Rạch Tre 700 Hiện có 
 2 Cảng Đức Hạnh Sông Mỏ Nhát 1.000 Hiện có 

 3 Cảng Tổng hợp Trần 
Thành Rạch Giếng Muối 500 Hiện có 

 4 Cảng VLXD Đông Phong Sông Rạch Rạng 500 Hiện có 
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TT Tên cảng Địa điểm Sông kênh Công suất 
(1.000 T/năm) Ghi chú 

 5 Cảng Hưng Thái Rạch Ngã Tư 700 Hiện có 

 6 Cảng Phú Mỹ - Cái Mép 
(Giai đoạn 1) Sông Bàn Thạch 1.000 Hiện có 

 7 Cảng Phú Mỹ - Cái Mép 
(Giai đoạn 2) Sông Bàn Thạch 500 Hiện có 

 8 Cảng Bàn Thạch Sông Bàn Thạch 500 Hiện có 
 9 Cảng Bảo Toàn Rạch Bàn Thạch, 500 Hiện có 

 10 Cảng Mỏ Nhát Rạch Bàn Thạch, 500 Xây dựng 
mới 

 11 Cảng tàu dịch vụ Sao 
Mai 

TP. Vũng 
Tàu Sông Dinh 500 Hiện có 

 12 Cảng khác     1.400 Xây dựng 
mới 

d). Đường sắt 

(1). Mạng đường sắt quốc gia trên địa bàn 

Theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2021 phê duyệt Quy hoạch 
mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, quy hoạch tuyến đường sắt  
sắt Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong những hạng mục giao thông huyết mạch của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng chiều dài tuyến là 84 km; là đường sắt quốc gia đi qua địa phận 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đường đôi lưu thông hai chiều, khổ đường 1.435 mm. Kết nối tại 
ga Trảng Bom thông qua đoạn tuyến tránh Biên Hòa (Trảng Bom - Dĩ An). Đoạn Biên 
Hòa - Thị Vải là đường đôi; đoạn Thị Vải - Vũng Tàu là đường đơn. 

(2). Đường sắt đô thị 

Quy hoạch hệ thống Metro kết nối các trung tâm đô thị: 

(vi). Giai đoạn 1 (2030-2035) kết nối Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu, kết nối vùng 
phát triển công nghiệp, cảng biển với trung tâm đô thị. 

(vii). Giai đoạn 2 (2035-2040) tiếp tục kết nối các đô thị: Long Hải - Phước Hải - 
Bình Châu - Phước Bửu - Ngãi Giao. 

e). Cảng hàng không/ sân  bay 

Định hướng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có ba (03) sân bay: (i) Cỏ Ống ở huyện Côn Đảo, 
(ii) Gò Găng ở TP. Vũng Tàu (thay thế sân bay Vũng Tàu hiện hữu); và (iii) sân bay Đất 
Đỏ (tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ). Các sân bay này nằm trong mục tiêu chiến lược phát 
triển vận tải hàng không đến năm 2030 và định hướng 2050 của ngành Hàng không Việt 
Nam là từng bước vững chắc mở rộng thị trường trên cơ sở cân đối quan hệ cung - cầu, 
hoàn chỉnh chính sách hợp tác kinh doanh toàn cầu. 

(1). Sân bay Cỏ Ống được quy hoạch là sân bay cấp 4C với đường cất-hạ cánh dài 
2.400 m, sân đỗ máy bay khoảng 31,5 ngàn m² và nhà ga có sức chứa 300 hành 
khách/giờ. Sẽ phát triển kết cấu hạ tầng cho sân bay để tăng thời gian hoạt động 
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và tần suất cất - hạ cánh trong ngày so với hiện nay đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hành khách ngày một gia tăng. 

(2). Sân bay Gò Găng sẽ có diện tích khoảng 250-300 ha, được quy hoạch là sân bay 
cấp 3C với đường cất - hạ cánh dài 2.000 m. 

(3). Sân bay Đất Đỏ là sân bay chuyên dụng du lịch và phục vụ quân sự, diện tích 
khoảng 250 ha. 

1.1.4. Giải pháp chủ yếu 
(1). Xây dựng chính sách ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư bằng các chính sách về 

thuế, giảm tiền thuê đất, chú trọng đẩy nhanh giải quyết thủ tục đầu tư… khuyến 
khích hình thức đầu tư hợp đồng BOT, BT, huy động và ưu đãi cho hình thức BO, 
BOO, huy động theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất… Chú trọng, khuyến 
khích và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong 
tỉnh làm nền tảng đối tác, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

(2). Ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh để tập trung đầu tư cho hệ thống đường tỉnh, 
đường đô thị và các công trình hạ tầng đầu mối như hệ thống bến, bãi xe khách, 
xe  tải…. Đối với các tuyến đường chuyên dùng như đường nối vào các khu công 
nghiệp, khu du lịch, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics ... huy động vốn đầu tư 
của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.  

(3). Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo 
quy hoạch được duyệt bằng các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân với các 
phương thức BOT, BTO, BT, liên doanh… theo quy định của pháp luật. 

(4). Triển khai áp dụng các quy trình quy phạm trong xây dựng, quản lý bảo trì công 
trình giao thông; khuyến khích áp dụng công nghệ, vật liệu mới vào xây dựng; áp 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; xây dựng các trung tâm kiểm 
định, quản lý chất lượng xây lắp công trình. 

1.2. Hạ tầng năng lượng, cấp điện 
1.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Xây dựng hệ thống hạ tầng năng lượng, cấp điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng bộ, hiện 
đại, đảm bảo cung cấp điện tin cậy, chất lượng điện cao, chủ động đáp ứng nhu cầu điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phát triển điện lực gắn liền với bảo vệ môi trường; phát triển các nguồn năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng. 

Hình thành và phát triển hệ thống điện thông minh, xây dựng các trạm biến áp không 
người trực; đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy sản xuất và sinh hoạt ở mọi địa 
bàn thành thị, nông thôn, hải đảo.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Hạ tầng cấp điện  
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(i). Đến năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 2.133 MW, điện thương phẩm 
10.057 triệu kwh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng 
năm giai đoạn 2021-2025 là 9,1%/năm, trong đó: thành phần công nghiệp - 
xây dựng tăng 8,2%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 12,1%/năm; thương 
mại - dịch vụ tăng 9,6%/năm; quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 12,1%/năm; 
các hoạt động khác tăng 9,0%/năm.  

(ii). Đến năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 3.176 MW, điện thương phẩm 
14.750 triệu kwh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng 
năm giai đoạn 2026-2030 là 8,0%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng 
tăng 7,4%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 10,8%/năm; thương mại - dịch 
vụ tăng 8,5%/năm; quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 10,8%/năm; các hoạt 
động khác tăng 7,6%/năm. 

(2). Hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt 

(i). Đến năm 2030, tổng quy mô hệ thống dự trữ các sản phẩm xăng dầu của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu 
chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA). 

(ii). Đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu từ nguồn cung ứng (nhà máy lọc dầu và 
kho xăng dầu đầu mối) đến các trung tâm tiêu thụ với khối lượng lớn, đảm 
bảo an toàn, hiệu quả. Đáp ứng hạ tầng, đủ năng lực nhập khẩu khí thiên 
nhiên hóa lỏng (LNG), hỗ trợ phát triển dự án kho dự trữ, phân phối khí, 
xăng dầu:  

(iii). Hệ thống kho LNG với công suất 1-3 triệu tấn/năm;  

(iv). Hệ thống kho chứa LPG với tổng công suất khoảng 56.000 tấn/năm;  

(v). Kho xăng dầu mở rộng, xây mới với quy mô đạt khoảng 236.500 m3 . 

(vi). Về đường ống, đến 2030, Tổng kho xăng dầu Nhà máy lọc dầu Long Sơn 
tại đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu làm trung tâm phân phối, từ đó xây dựng 
và phát triển hệ thống đường ống cung cấp cho khu vực và vùng lân cận. 
Theo quy hoạch công nghiệp khí, mở rộng các tuyến hiện có và tiếp tục xây 
dựng các tuyến ống dẫn khí mới từ các mỏ ngoài khơi vào bờ và hệ thống 
tuyến ống phân phối khí từ các nhà máy xử lý đến các khách hàng công 
nghiệp và dân dụng. 

(vii). Hợp lý hóa khâu vận chuyển xăng dầu từ nguồn cung ứng đến các trung 
tâm tiêu thụ để giảm thiểu chi phí vận tải, góp phần hạ giá bán và giảm thiểu 
các rủi ro gây tác hại đến môi trường. 

(viii). Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống đường ống xăng 
dầu hiện có. Phối hợp với phương thức vận tải đường thủy và đường bộ để 
điều hòa việc phân phối giữa các nguồn cung ứng, khắc phục tình trạng đứt 
nguồn giữa các địa phương ở xa đầu nguồn. 

1.2.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng năng lượng, cấp điện 
a). Định hướng phát triển nguồn phát điện trên địa bàn tỉnh 
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Giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh quy hoạch phát triển các dự án cấp điện như sau:  

Bảng 128. Danh mục các dự án nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2021-2030 

TT Tên nhà máy/dự án Địa điểm Công suất 
(MW) 

Tình hình triển 
khai hoạt động 

I Điện mặt trời    
1 ĐMT Đá Bạc  61 Đã vận hành  

2 ĐMT Đá Bạc 2  61 Đã vận hành  

3 ĐMT Đá Bạc 3  50 Đã vận hành  

4 ĐMT Đá Bạc 4  50 Đã vận hành  

5 ĐMT Hồ Gia Hoét 1 50 Đã BSQH TSĐ VIII 

6 ĐMT KCN Châu Đức giai đoạn 1  70 Đã vận hành  

7 ĐMT Hồ Tầm Bó  35 Đã BSQH TSĐ VIII 

8 ĐMT KCN Châu Đức giai đoạn 2  55  TSĐ VIII 

II Điện gió    
1 NMĐG ngoài khơi xã Bình Châu  500  TSĐ VIII 

2 NMĐG ngoài khơi Xuyên Mộc  760  TSĐ VIII 

3 NMĐG ngoài khơi trên biển Vũng Tàu  500  TSĐ VIII 

4 Các dự án điện gió tiềm năng ngoài khơi xã 
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc  1000  TSĐ VIII 

5 NMĐG HBRE Vũng Tàu  500  TSĐ VIII 

6 NMĐG trên biển FECON Vũng Tàu  500  TSĐ VIII 

7 NMĐG Công Lý 102,6  TSĐ VIII 

8 NMĐG gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 2 100  UBND Tỉnh đã 
kiến nghị bổ sung 
DA này vào Quy 

hoạch điện VIII 
(CV số 

0685/UBND-VP 
ngày 30/9/2020) 

9 NMĐG gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 3 100  

II Điện sinh khối    
1 Đồng phát Heniken Vũng Tàu  12,6  TSĐ VIII 

2 Các dự án khác  15  TSĐ VIII 

 - Dự án điện sinh khối Tóc Tiên 5  TSĐ VIII, Tỉnh, 
QH Điện gđ trước 

(QDPD 
46941/QĐ-BCT 
ngày 1/12/2016 

  - Dự án điện sinh khối Láng Dài 5  

 - Dự án điện sinh khối Phước Hòa 5  

3 Dự án điện sinh khối Tóc Tiên 2 40  

UBND Tỉnh đã 
kiến nghị bổ sung 
DA này vào Quy 

hoạch điện VIII 
(CV số 

16627/UBND-VP 
ngày 04/11/2021) 
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Nguồn: Theo Dự thảo TSĐ điện VIII và Đề xuất của tỉnh 

Bảng 129. Danh mục các dự án Nhiệt điện và tiềm năng kỹ thuật xây dựng nhà máy 
điện TBKHH sử dụng LNG trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030   

TT Tên nhà máy/dự án Công suất 
(MW) Ghi chú Căn cứ pháp lý 

1 LNG Long Sơn 1 1.500    2027-2028 TSĐ VII ĐC 

2 LNG Phú Mỹ 3.1                    
850    Tiềm năng kỹ thuật Đề xuất bổ sung QH (đã có 

tên trong TSĐ VIII) 

Nguồn: Theo Dự thảo TSĐ điện VIII và Đề xuất của tỉnh 

b). Định hướng phát triển nguồn cấp điện từ hệ thống truyền tải điện quốc gia  

(1). Hệ thống điện 500 kV 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 TBA 500 kV với 01 máy biến áp 500/220/35 kV công 
suất 450 MVA, nằm trong trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ. Trạm liên hệ cấp điện với TBA 
500 kV Nhà Bè và 500 kV Sông Mây thông qua 02 đường dây kép, tổng chiều dài đường 
dây trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 22,2 km.  

Các công trình đường dây và TBA 500 kV sẽ được đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng 
công suất đến năm 2045 như sau (theo Dự thảo TSĐ 8): 

Bảng 130. Danh mục các công trình xây mới và cải tạo TBA truyền tải 500 kV giai 
đoạn tới năm 2045 

TT Tên công trình Tổng công suất (MVA) Ghi chú 
I Giai đoạn tới năm 2025   
1 Phú Mỹ 900 Cải tạo, nâng công suất 
2 Bắc Châu Đức 900 Xây mới 
II Giai đoạn 2026-2030   
1 Bắc Châu Đức 1.800 Cải tạo, nâng công suất 
III Giai đoạn 2031-2035   
1 Long Điền 900 Xây mới 
2 Bắc Châu Đức 2.700 Cải tạo, nâng công suất 
IV Giai đoạn 2036-2045   
1 Long Điền 1.800 Cải tạo, nâng công suất 

Bảng 131. Danh mục các công trình cải tạo và xây mới đường dây truyền tải 500 
kV giai đoạn tới năm 2045 

TT Tên công trình Số mạch 
x km Ghi chú 

I Giai đoạn tới năm 2025   

1 Bắc Châu Đức - Rẽ Phú Mỹ - Sông 
Mây và Phú Mỹ - Long Thành 4x11 Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Bắc Châu Đức 

II Giai đoạn 2026-2030   
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1 Bắc Châu Đức - Sơn Mỹ 
 
 

2x80 

Xây mới, đồng bộ TBK Sơn Mỹ II. Tổ máy 
đầu tiên của TBK Sơn Mỹ II đấu nối vào 

thanh cái 220 kV TBA 500 kV Sơn Mỹ. Các 
tổ máy còn lại của TBK Sơn Mỹ II và tất cả 
các tổ máy của TBK Sơn Mỹ I đấu nối vào 

thanh cái 500 kV Sơn Mỹ. 

2 Bắc Châu Đức - Sông Mây 1x58 Cải tạo, nâng khả năng tải, đồng bộ TTĐL 
Sơn Mỹ 

3 Bắc Châu Đức - Long Thành - Sông 
Mây 1x92 Cải tạo, nâng khả năng tải, đồng bộ TTĐL 

Sơn Mỹ 

4 
Nâng khả năng tải DZ 500 kV Phú Mỹ - 
Nhà Bè và Phú Mỹ - NĐ Nhơn Trạch 4 
- Nhà Bè 

2x43 Cải tạo, nâng khả năng tải, tăng cường khả 
năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực 

5 TBKHH Long Sơn - Bắc Châu Đức 2x36 Xây mới, đồng bộ TBKHH Long Sơn 

III Giai đoạn 2031-2035   

1 TBKHH Long Sơn - Bắc Châu Đức 2x36 Xây mới, đồng bộ TBKHH Long Sơn trong 
kịch bản cao. 

2 Long Điền - Rẽ Long Sơn - Bắc Châu 
Đức 2x10 Xây mới, đấu nối TBA 500 kV Long Điền 

(2). Hệ thống điện 220 kV 

Hiện tại, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 06 trạm 220 kV với tổng công suất 2.625 MVA , 
bao gồm các trạm: Phú Mỹ 1 công suất 2x250 MVA; Bà Rịa công suất 125 MVA; Tân 
Thành công suất 3x250 MVA; Vũng Tàu 2 công suất 2x250 MVA; Mỹ Xuân 2 công suất 
2x250 MVA và trạm 220 kV Châu Đức công suất 250 MVA. 

Các công trình đường dây và TBA 220 kV sẽ được đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng 
công suất đến năm 2045 như sau (theo Dự thảo TSĐ 8): 

Bảng 132. Danh mục các công trình xây mới và cải tạo trạm biến áp truyền tải 220 
kV giai đoạn tới năm 2045 

TT Tên công trình Tổng công suất 
(MVA) Ghi chú 

I Giai đoạn tới 2025   
1 Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 500 Xây mới 
2 Phước Thuận 500 Xây mới 
3 Long Sơn 250 Xây mới 
4 Bà Rịa 250 Cải tạo, nâng công suất 
5 Châu Đức 500 Cải tạo, nâng công suất 
II Giai đoạn 2026-2030   
1 Phú Mỹ 250 Xây mới 
III Giai đoạn 2031-2035   
1 Hắc Dịch 250 Xây mới 
2 Vũng Tàu 2 250 Xây mới 
3 Hòa Bình 250 Xây mới (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
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TT Tên công trình Tổng công suất 
(MVA) Ghi chú 

4 Châu Đức 750 Cải tạo, nâng công suất 
5 Phú Mỹ 500 Cải tạo, nâng công suất 
IV Giai đoạn 2036-2040   
1 Đất Đỏ 2 250 Xây mới 
2 Vũng Tàu 2 500 Cải tạo, nâng công suất 

3 Hòa Bình 500 Cải tạo, nâng công suất (tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu) 

V Giai đoạn 2041-2045   
1 Long Sơn 500 Cải tạo, nâng công suất 
2 Hắc Dịch 500 Cải tạo, nâng công suất 
3 Đất Đỏ 2 500 Cải tạo, nâng công suất 

4 Xuyên Mộc 250 Xây mới (Để chung giai đoạn 
2031-2045) 

 

Bảng 133. Danh mục các công trình xây mới và cải tạo đường dây 220 kV giai đoạn 
tới năm 2045 

TT Tên công trình Số mạch x 
km Ghi chú 

I Giai đoạn tới năm 2025   
1 Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Tân Thành 2x11 Cải tạo, nâng khả năng tải 

2 Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Cần Đước 2x57 Cải tạo, nâng khả năng tải, đồng bộ 
TBKHH Hiệp Phước I 

3 Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Long Thành 2x25 Cải tạo, nâng khả năng tải 

4 Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Rẽ Tân Thành - 
Châu Đức 4x0,5 Xây mới 

 
5 

Phú Mỹ - Tân Thành mạch 3,4 và chuyển 
đấu nối tại TBA 220 kV Tân Thành 

 
2x9,5 

 
Xây mới 

6 Long Sơn - Rẽ Châu Đức - Khu công nghiệp 
Phú Mỹ 3 

 
2x8 

Xây mới, xem xét chọn tiết diện phù 
hợp với tiết diện DZ 220 kV Châu 

Đức - KCN Phú Mỹ 3 sau khi cải tạo 
(GĐ 2026-2030) 

7 500 kV Bắc Châu Đức - Rẽ Châu Đức - Tân 
Thành 4x9,7 Xây mới 

8 Nâng khả năng tải Tân Thành - Vũng Tàu 2x30 Cải tạo, nâng khả năng tải 

9 Phước Thuận - Rẽ Phan Thiết - Tân Thành 
và Hàm Tân - Tân Thành 4x6 Xây mới 

10 Nâng khả năng tải Mỹ Xuân – Cát Lái 2x38,7 Cải tạo,nâng khả năng tải, đồng bộ 
NĐ Nhơn Trạch 3 

II Giai đoạn 2026-2030   
1 Nâng khả năng tải Hàm Tân - Châu Đức và   
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TT Tên công trình Số mạch x 
km Ghi chú 

Hàm Tân - ĐMT Đá Bạc - Châu Đức 2x60 Cải tạo, nâng khả năng tải 

2 TP Phú Mỹ - Rẽ Phú Mỹ - Bà Rịa 4x2 Xây mới 

3 TP Phú Mỹ - Bắc Châu Đức 500kV 2x30 Xây mới 

III Giai đoạn 2031-2035   

1 Long Điền 500 kV - Vũng Tàu 2 2x13 Xây mới, đồng bộ trạm 500 kV Long 
Điền 

2 Long Điền 500 kV - Rẽ TP. Phú Mỹ - Vũng 
Tàu 2x10 

Xây mới, đồng bộ trạm 500 kV 
Long Điền 

3 Long Điền 500 kV - Phước Thuận 2x16 Xây mới, đồng bộ trạm 500 kV Long 
Điền 

4 Hòa Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu) - 500 kV 
Bắc Châu Đức 

2x22 Xây mới 

5 Hòa Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu) - 500 kV 
Sơn Mỹ 

2x34 Xây mới 

6 Hắc Dịch - Rẽ TP. Phú Mỹ - 500 kV Bắc 
Châu Đức 4x2,6 Xây mới 

7 Vũng Tàu 2 - Vũng Tàu 2x8,8 Xây mới 

IV Giai đoạn 2036-2040   
1 Đất Đỏ 2 - 500 kV Long Điền 2x7 Xây mới 

2 Xuyên Mộc - Phước Thuận 2 x 14 Xây mới 

c). Định hướng phân bố không gian mạng lưới cấp điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(1). Phân vùng phụ tải cấp điện 

Căn cứ vào đặc điểm địa hình tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến 
quy hoạch trong tương lai; căn cứ vào các hộ tiêu thụ điện xác định trên địa hình từng 
vùng; căn cứ vào khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm 220 kV, 110 kV, dự 
kiến phân phụ tải trên địa bản tỉnh theo 4 vùng như sau:   

(i). Vùng phụ tải 1: TX. Phú Mỹ - vùng trung tâm công nghiệp chuyên sâu, công 
nghiệp cảng biển, trung tâm kho vận, dịch vụ logistics của vùng. 

(ii). Vùng phụ tải 2: gồm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và Huyện Long Điền 

(iii). Vùng phụ tải 3: là vùng chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo 
vệ môi trường, vùng phát triển mạnh du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng cao 
cấp,… bao gồm các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Châu Đức. 

(iv). Vùng phụ tải 4: Huyện Côn Đảo, chủ yếu phát triển về du lịch, vận tải biển, 
nuôi trồng thủy hải sản; khu di tích lịch sử cách mạng đặc biệt của quốc gia. 

(2). Định hướng phân bố mạng lưới điện 110 kV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2021-2030 

(i). Phương án phát triển mạng lưới cấp điện vùng 1: 

Vùng 1 (TX. Phú Mỹ) là trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh Bà Rịa  - 
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Vũng Tàu. Trên địa bàn có 11 KCN, tổng diện tích đạt ~ 5000 ha. Nhu cầu 
điện cho các KCN của TX Phú Mỹ năm 2025 là khoảng 1.000 MW và năm 
2030 khoảng 1.300 MW. Các phụ tải chuyên dùng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ 
cấu điện tiêu thụ của vùng 1 (11 nhà máy thép, 2 nhà máy khí công nghiệp, 
1 DA hóa dầu và 1 DA kho cảng). Hiện nay, công suất điện của các phụ tải 
chuyên dùng đạt 473 MW, năm 2025 sẽ đạt 623 MW và năm 2030 đạt 
khoảng 711 MW. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không khuyến khích phát 
triển thêm các nhà máy thép (trừ những nhà máy đã có giấy phép đầu tư). 

Trên địa bàn vùng 1 cũng đang được cấp điện từ các dự án ĐMT áp mái tại 
các nhà máy trong KCN cũng như các hộ gia đình. Tính đến 2021, toàn 
vùng 1 có trên 110 MWp ĐMT nối lưới trong đó tập trung nhiều tại tác KCN 
như Phú Mỹ, Mỹ Xuân A,.. Đối với nguồn ĐMT có sự chênh lệch rất lớn 
giữa ban ngày và ban đêm nên trong bảng cân bằng công suất nguồn và 
phụ tải sẽ tính thêm 2 trường hợp ban ngày và ban đêm. 

Từ dự báo phụ tải chung của toàn huyện, dự báo phụ tải và nguồn NLTT 
cũng như kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, xây dựng được bảng 
cân bằng công suất nhằm tính toán nhu cầu công suất TBA 110 kV vùng 1 
giai đoạn 2021-2030 như sau: 

Bảng 134. Cân bằng công suất nguồn và phụ tải vùng 1 giai đoạn đến 2030  

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2025 2030 

Ngày Đêm Ngày Đêm 

A Phụ tải tổng MW 1.252 1.082 1.657 1.524 
1 Phụ tải chuyên dùng MW 623 561 711 640 

2 Phụ tải ngoài chuyên dùng MW 742 658 1.114 995 

  Nguồn NLTT MW 117,4   143   

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu 
cầu (PT ngoài chuyên dùng) MVA 911 960 1425 1459 

C Nguồn cấp PT ngoài chuyên dùng MVA 579 579 693 693 
  TBA ĐL   579 579 693 693 

1 Mỹ Xuân A MVA 126 126 126 126 

2 Mỹ Xuân B1 MVA 126 126 126 126 

3 Phú Mỹ MVA 126 126 126 126 

4 Thị Vải MVA 63 63 63 63 

5 Cái Mép MVA 63 63 63 63 

6 Thanh Bình MVA 63 63 63 63 

7 Gò Dầu MVA 12 12 0 0 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) ngoài 
chuyên dùng MVA -332 -381 -8582 -892 

Nguồn: Tính toán của dự án 

• Giai đoạn 2021-2025: trên địa bàn Vùng 1 được cấp điện từ các nguồn 
220 kV là: TBA 220 kV Phú Mỹ 1 (2x250 MVA), TBA 220 kV Tân Thành 
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(3x250 MVA), TBA 220 kV Mỹ Xuân 2 (2x250 MVA).  

Căn cứ vào nhu cầu phụ tải giai đoạn 2021- 2025 và kết quả cân bằng 
nhu cầu và nguồn cấp điện 110kV; căn cứ vào các dự án đăng ký cấp 
điện trong các KCN, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian 
đô thị, dự kiến phát triển lưới 110kV vùng 1 đến 2025 như sau: 

Hiện phụ tải vùng 1 đang được cấp điện từ các trạm 110kV trên địa bàn 
gồm 6 trạm biến áp cung cấp điện cho các phụ tải KCN và phụ tải khác; 
13 trạm biến áp chuyên dùng cho các phụ tải thép và sản xuất khí công 
nghiệp. 

Bảng 135. Danh sách trạm 110 kV cấp điện cho các phụ tải vùng 1 

TT Hạng mục Đơn vị 2025 
1 Mỹ Xuân A MVA 2x63 
2 Mỹ Xuân B1 MVA 2x63 
3 Phú Mỹ MVA 2x63 
4 Thị Vải MVA 1x63 
5 Thanh Bình (KCN Phú Mỹ 3) MVA 1x63 
6 Cái Mép MVA 1x63 

 Bảng 136. Danh sách trạm 110 kV cấp điện cho các phụ tải chuyên dùng thép, khí 
công nghiệp 

TT Tên trạm Dung lượng 
(MVA) Vị trí 

1 China Steel (K/H) 
60 

KCN MỸ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ 
60 

2 Hyosung Vina Chemicals (K/H) 
120 

KCN Cái Mép, Phường Tân Phước,TX Phú Mỹ 
100 

3 Linde Gas (K/H) 25 Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1,TX Phú Mỹ 

4 Pomina 2 (K/H) 45 Đường 17, KCN Phú Mỹ 1,TX Phú Mỹ 

5 Pos - Vina (K/H) 
130 

Đường N1, KCN Phú Mỹ 2,TX Phú Mỹ 
120 

6 Tôn Hoa Sen (K/H) 
40 

Đường 1B KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ 
63 

7 Thép Đồng Tiến (K/H) 63 KCN Mỹ Xuân B1 

8 Thép Fuco (K/H) 

108 

 KCN Phú Mỹ 2, TX Phú Mỹ 40 

40 

9 Thép Miền Nam (K/H) 
100 

Đường số 3, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ 
60 

10 Thép Pomina (K/H) 63 Đường số 9, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ 
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TT Tên trạm Dung lượng 
(MVA) Vị trí 

130 

11 Thép POSCO (K/H) 110 Lô số 1, KCN Phú Mỹ 2, Phường Phú Mỹ, TX Phú 
Mỹ 

12 Thép Việt (K/H) 
53 Đường số 17, KCN Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, 

TXPM 45 

13 Vina Kyoei (K/H) 
30 

Đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ 
80 

Bảng 137. Cân đối nhu cầu nguồn và phụ tải đến năm 2025 

TT  Hạng mục  Đơn vị 
2025 

Ngày Đêm 

  Vùng 1       
A Phụ tải ngoài chuyên dùng MW 742 658 
 1 Nguồn NLMT MW 117,4   

2 Sinh khối Tóc Tiên, Phước Hòa MW 10 10 

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu (PT ngoài 
chuyên dùng) MVA 911 960 

C Nguồn cấp PT ngoài chuyên dùng MVA 579 579 
  TBA ĐL   579 579 

1 Mỹ Xuân A MVA 126 126 

2 Mỹ Xuân B1 MVA 126 126 

3 Phú Mỹ MVA 126 126 

4 Thị Vải MVA 63 63 

5 Cái Mép MVA 63 63 

6 Thanh Bình MVA 63 63 

7 Gò Dầu MVA 12 12 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) ngoài chuyên dùng MVA -332 -381 

Trong giai đoạn tới, vùng 1 vẫn sẽ là trung tâm công nghiệp, cảng biển 
& logistic của tỉnh. Các dự án thép không còn được ưu tiên đầu tư trên 
địa bàn, thay vào đó sẽ thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, CCN để 
đẩy nhanh tiến độ lấp đầy. Một phần phụ tải dọc QL51 thuộc P. Phú Mỹ 
và P. Mỹ Xuân vẫn tiếp tục được cấp từ trạm 110 kV Gò Dầu. Theo kết 
quả bảng cân bằng nhu cầu nguồn và phụ tải lưới 110 kV, giai đoạn đến 
2025, trừ phụ tải chuyên dùng thép, khí công nghiệp, vùng 1 cần bổ sung 
thêm khoảng 381 MVA. Dự kiến phát triển lưới điện 110 kV vùng 1 như 
sau: 

• Xây dựng mới: 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Mỹ Xuân A2 - 2x63 MVA, cấp điện 
cho KCN Mỹ Xuân A2, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và phụ tải lân 
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cận. Trạm được đấu nối trực tiếp từ TBA 220 kV Mỹ Xuân 2 thông 
qua đường dây mạch kép 110 kV Mỹ Xuân A2 - TC 110 kV trạm 
220 kV Mỹ Xuân 2, tiết diện ACSR400, chiều dài 2x0,5 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Phước Hòa - 2x63 MVA, cấp điện chủ 
yếu cho các phụ tải KCN Phú Mỹ 3. Trạm nhận điện từ trạm 220 
kV KCN Phú Mỹ 3 (theo TSĐ VIII, trạm được dự kiến xây dựng 
trong giai đoạn 2021-2025) thông qua xây dựng mới đường dây 
110 kV mạch kép Phước Hòa - TC 110 kV trạm 220 kV KCN Phú 
Mỹ 3, tiết diện dây dẫn ACSR400, chiều dài 2x0,5 km. Đồng bộ 
với tiến độ trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3, xây dựng mới và đưa vào 
vận hành đường dây mạch kép 110 kV Thanh Bình - Phước Hòa, 
dây dẫn ACSR400, chiều dài 2x3,5 km nhằm hỗ trợ và tăng 
cường độ tin cậy cung cấp điện. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Phú Mỹ 2 - 2x63 MVA, trước mắt lắp 
1 máy, cấp điện cho KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 MR và phụ tải lân 
cận. Đồng thời xây dựng mới đường dây mạch kép 110 kV Phú 
Mỹ 2 - TC 110 kV trạm 220 kV Tân Thành, dây dẫn ACSR 400, 
chiều dài 2x0,5 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV chuyên dùng thép Đồng Tiến 2 - 1x63 
MVA, cấp điện cho phụ tải thép Đồng Tiến (phần luyện thép được 
chuyển từ KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng sang KCN Phú Mỹ 2). 
Đồng thời xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu transit trên 
đường dây 110 kV Phú Mỹ 2 - TC 110 kV trạm 220 kV Tân Thành, 
dây dẫn ACSR400, chiều dài 2x1 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Cảng PV GAS - 1x40 MVA, cấp điện 
cho kho cảng PV Gas Vũng Tàu trong KCN Cái Mép. Xây dựng 
mới đường dây mạch kép 110 kV Cái Mép - Cảng PV GAS, dây 
dẫn AC400, chiều dài 2x1 km. 

• Xây dựng mới đường dây mạch kép 110 kV Cái Mép - Trạm 220 
kV KCN Phú Mỹ 3, dây dẫn ACSR 400, chiều dài 2x8 km nhằm 
tăng cường cung cấp điện cho khu vực Cái Mép. 

• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất TBA 110 kV Thanh Bình lên thành 2x63 MVA (lắp 
máy T2) để cấp điện cho các phụ tải tăng thêm tại KCN Phú Mỹ 
3 và khu vực lân cận. 

• Nâng công suất TBA 110 kV Thị Vải lên thành 2x63 MVA (lắp 
máy T2) cấp điện cho phụ tải tăng thêm khu vực Cảng Cái Mép - 
Thị Vải, xi măng Holcim và phụ tải sinh hoạt khu vực lân cận. 

• Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110 kV Mỹ Xuân B1 - trạm 220 
kV Mỹ Xuân lên ACSR400, chiều dài 2,1 km.  

• Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110 kV Thép Đồng Tiến - Phú 
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Mỹ 1 lên ACSR400, chiều dài 9,5 km.  

• Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110 kV Mỹ Xuân A - Phú Mỹ 1 
lên ACSR400, chiều dài 9,5 km. 

• Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110 kV Mỹ Xuân B1 - Thép 
Đồng Tiến lên ACSR400, chiều dài 1,7 km.  

• Giai đoạn 2026-2030: 

Bảng 138. Cân bằng nguồn và phụ tải vùng 1 đến năm 2030 

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2030 

Ngày Đêm 

A Phụ tải ngoài chuyên dùng MW 1.114 995 
 1 Nguồn NLMT MW 143   

2 Sinh khối Tóc Tiên, Phước Hòa MW 10 10 

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu (PT ngoài 
chuyên dùng) MVA 1425 1459 

C Nguồn cấp PT ngoài chuyên dùng MVA 1008 1008 
  TBA ĐL   1008 1008 

1 Mỹ Xuân A MVA 126 126 

2 Mỹ Xuân B1 MVA 126 126 

3 Phú Mỹ MVA 126 126 

4 Thị Vải MVA 126 126 

5 Cái Mép MVA 63 63 

6 Thanh Bình MVA 126 126 

7 Gò Dầu MVA 0 0 

8 Mỹ Xuân A2 MVA 126 126 

9 Phước Hòa  MVA 126 126 

10 Phú Mỹ 2  MVA 63 63 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) ngoài chuyên dùng MVA -417 -451 

Giai đoạn này, dự kiến phụ tải các KCN sẽ có tăng trưởng cao tương ứng 
tỷ lệ lấp đầy của các KCN, CCN. Theo kết quả cân bằng cung cầu nguồn 
cấp điện và phụ tải, đến 2030, dự kiến nguồn cấp sẽ phải bổ sung thêm 892 
MVA. Nếu các dự án nguồn dự kiến phát triển trong giai đoạn 2021-2025 
được xây dựng và vận hành đúng tiến độ, giai đoạn 2026-2030 sẽ cần bổ 
sung thêm khoảng 451 MVA. Do đó, dự kiến phát triển lưới 110 kV vùng 1 
giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau: 

• Xây dựng mới: 

• Xây dựng mới trạm 110 kV Cái Mép Hạ - 2x63 MVA, lắp trước 1 
máy, cấp điện cho KCN Cái Mép, khu dịch vụ logistic Cái Mép Hạ 
và có kết nối cấp điện hỗ trợ với trạm 110 kV Cái Mép. Đồng thời 
xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép từ trạm 110 kV Cái 
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Mép Hạ đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 110 kV Cái Mép - TC 
110 kV trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3, dây dẫn ACSR 240, chiều 
dài 2x0,5 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Tóc Tiên - 1x40 MVA, cấp điện cho 
khu xử lý rác thải Tóc Tiên, CCN Tóc Tiên và phụ tải khu vực lân 
cận. Đấu nối chuyển tiếp trạm 110 kV Tóc Tiên trên đường dây 
110 kV Bà Rịa - Châu Đức, dây dẫn ACSR 240, chiều dài 2x6,1  
km. Đồng thời, xây dựng mới đường dây mạch kép 110 kV Tóc 
Tiên - TC 110 kV trạm 220 kV TP. Phú Mỹ, dây dẫn ACSR400, 
chiều dài 2x5,8 km. 

• Xây dựng mới trạm 110 kV Tiến Hùng - 1x63 MVA, cấp điện cho 
KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng và cấp hỗ trợ cho các phụ tải KCN 
Mỹ Xuân B1 khác. Đấu nối chuyển tiếp trạm 110 kV Tiến Hùng 
thông qua mạch đường dây mạch kép 110 kV Mỹ Xuân A - TC 
110 kV trạm 220 kV Phú Mỹ, dây dẫn AC300, chiều dài 2x1 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV TP. Phú Mỹ - 1x 63 MVA, cấp điện 
cho phụ tải sinh hoạt tại khu vực TP. Phú Mỹ. Đấu nối chuyển 
tiếp trạm 110 kV TP Phú Mỹ trên đường dây 110 kV Mỹ Xuân A 
- TC 110 kV trạm 220 kV Phú Mỹ, dây dẫn ACSR400, chiều dài 
2x0,5 km.  

• Xây dựng mới trạm 110 kV ga Phú Mỹ - 2x25 MVA, cấp điện cho 
ga Phú Mỹ thuộc công trình đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và 
một phần phụ tải dân sinh. Đồng thời, xây dựng mới đường dây 
mạch kép 110 kV đấu nối chuyển tiếp trạm ga Phú Mỹ trên 1 mạch 
đường dây NĐ Phú Mỹ - Bà Rịa, dây dẫn ACSR240, chiều dài 
2x0,5 km. 

• Xây dựng mới trạm 110 kV Hắc Dịch - 1x40 MVA, cấp điện cho 
CCN Hắc Dịch, phụ tải dân sinh khu vực Hắc Dịch và lân cận. 
Trạm được đấu nối thông qua đường dây mạch kép 110 kV Hắc 
Dịch - Ngãi Giao, dây dẫn ACSR400, chiều dài 2x0,7 km. 

• Đấu nối chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110 kV từ trạm 220 
kV Phú Mỹ 1 - 220 kV Bà Rịa vào trạm 220 kV TP. Phú Mỹ, dây 
dẫn ACSR240, chiều dài 4x2,2 km.  

• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất TBA 110 kV Cái Mép lên thành 2x63 MVA, cấp 
điện bổ sung cho KCN Cái Mép và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. 

• Nâng công suất trạm 110 kV Mỹ Xuân A lên thành 3x63 MVA (lắp 
máy T3), để cấp điện cho các phụ tải tăng thêm của KCN Mỹ 
Xuân A và vùng lân cận. 

• Nâng công suất trạm 110 kV Phú Mỹ 2 lên thành 2x63 MVA (lắp 
máy T2), cấp điện cho các phụ tải tăng thêm trong KCN Phú Mỹ 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

516 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

2, Phú Mỹ 2 MR và khu vực lân cận. 

(ii). Phương án phát triển mạng lưới cấp điện vùng 2 

Vùng 2 là Trung tâm hành chính - chính trị, du lịch và dịch vụ của tỉnh gồm: 
TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và Huyện Long Điền.  

Các phụ tải tập trung dự kiến đến năm 2030 trên địa bàn vùng 2 bao gồm: 
KCN Đông Xuyên (167,73 ha), KCN Dầu khí - Long Sơn (Tỉnh đang đề nghị 
giảm còn 652 ha). Tổ hợp hóa dầu miền Nam (LSP) đang triển khai thực 
hiện đầu tư (400 ha), kho Cảng PV GAS Vũng Tàu, cảng quốc tế Sao Mai 
- Bến Đình, dự án tổ hợp Saigon Atlantic Hotel (297 ha bao gồm: khách sạn 
tiêu chuẩn 5 sao, các khu vui chơi người lớn, trẻ em, khu mua sắm cao cấp, 
trung tâm hội nghị, khu thể dục thể thao, biệt thự cao cấp... Dự án đang 
chậm tiến độ) và nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng khác như: Khu Thủy cung 
thuộc dự án cáp treo Vũng Tàu, Tổ hợp du lịch DIC Star, Khu du lịch Vũng 
Tàu Paradise, Khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp căn hộ du lịch Minh Long 
Vũng Tàu,… Các dự án này đều là những dự án quan trọng, vì vậy việc 
đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, chất lượng là rất cần thiết.  

Căn cứ theo dự báo phụ tải chung của vùng, hiện trạng công suất các trạm 
110 kV, và bảng cân bằng công suất của tỉnh, xác định nhu cầu TBA 110 
kV cần bổ sung giai đoạn 2021-2030 như sau: 

Bảng 139. Cân bằng nguồn tải cấp 110 kV - vùng 2 giai đoạn 2021-2030 

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2025 2030 

Ngày Đêm Ngày Đêm 

  Vùng 2           
A Phụ tải tổng MW 462 462 705 705 
  Phụ tải chuyên dùng - Long Sơn MW 72,5 72,5 166,8 166,8 

 Phụ tải ngoài chuyên dùng MW 400,2 400,2 507,6 507,6 

  Nguồn NLTT MW 28,8   35   

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu 
(PT ngoài chuyên dùng) MVA 550 593 700 752 

C Nguồn cấp 110 kV MVA 475 475 475 475 
  Vũng Tàu MVA 126 126 126 126 

  Đông Xuyên MVA 80 80 80 80 

  Thắng Tam MVA 126 126 126 126 

  Bà Rịa MVA 40 40 40 40 

  An Ngãi MVA 40 40 40 40 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) ngoài 
chuyên dùng MVA -138 -181 -288 -340 

Từ bảng cân bằng nguồn tải ta thấy nếu giữ nguyên hiện trạng nguồn cấp điện 110 kV 
thì đến năm 2025 thiếu hụt ngày - đêm khoảng 138-181 MVA, đến năm 2030 thiếu hụt 
ngày - đêm khoảng 288-340 MVA. Trong đó, lượng thiếu hụt công suất của TP. Vũng Tàu 
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chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là TP. Bà Rịa và đến huyện Long Điền. 

Phương án phát triển lưới 110 kV vùng 2 được thiết kế như sau: 

• Giai đoạn 2021-2025: 

Nguồn trạm 220 kV Vũng Tàu công suất 2x250 MVA cấp điện cho TP. 
Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và cho 6 huyện lân cận (trừ TX. Phú Mỹ), giai 
đoạn này xây dựng mới thêm TBA 220 kV Long Sơn công suất 250 
MVA. Ngoài ra, vùng 2 còn được cấp điện từ TBA 220 kV Bà Rịa sẽ 
được cải tạo nâng công suất lên 250 MVA giai đoạn đến năm 2025. Căn 
cứ nhu cầu phụ tải, mang tải hiện trạng của các trạm và quy hoạch phát 
triển các ngành/lĩnh vực, giai đoạn 2021-2025, lưới điện vùng 2 được 
đầu tư như sau: 

• Xây dựng mới: 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Bà Rịa 2 - 1x40 MVA cấp điện cho 
phía Nam TP. Bà Rịa và một phần phụ tải huyện Long Điền. Trạm 
được đấu nối chuyển tiếp trên mạch đường dây 110 kV Bà Rịa - 
TC 110 kV trạm 220 kV Bà Rịa, dây dẫn AC240, chiều dài 2x0,5  
km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Sao Mai - Bến Đình - 1x63 MVA, cấp 
điện cho phía Tây Nam TP. Vũng Tàu và khu vực cảng Sao Mai 
- Bến Đình đồng thời giúp giảm tải các tuyến đường dây trung áp 
cấp điện cho phía Nam TP. Vũng Tàu. Trạm sẽ được cấp điện 
thông qua đường dây mạch mạch kép 110 kV Sao Mai - Bến Đình 
- Vũng Tàu, dây dẫn AC240, chiều dài 2x2,7 km.  

• Xây dựng mới TBA 110 kV Phước Thắng - 1x63 MVA, cấp điện 
cho các phụ tải ven biển phía Đông Bắc TP. Vũng Tàu (là khu 
vực sẽ phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, các khu nghỉ dưỡng,…). 
Trạm được đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV An Ngãi 
- TC 110 kV trạm 220 kV Vũng Tàu, dây dẫn AC240, chiều dài 
2x3 km.  

• Đối với phụ tải chuyên dùng khu hóa dầu Long Sơn: Hiện tại khu 
vực này đang được cấp điện từ trạm 110 kV chuyên dùng LSP 
Long Sơn - 2x70 MVA.  

Giai đoạn đến 2025, Pmax đạt khoảng 72,5 MW, trong đó Pmax của dự án 
đạt khoảng 42 MW, Pmax của các nhà máy phục vụ hóa dầu Long Sơn đạt 
khoảng 30,5 MW. Do vậy, ngoài 2 trạm 2x70 MVA do khách hàng đầu tư, 
giai đoạn này sẽ xây dựng mới trạm 110 kV Long Sơn - 2x63 MVA, lắp 
trước 1 máy để cấp điện cho phụ tải các nhà máy phục vụ Dự án hóa dầu 
Long Sơn và phụ tải khác trong KCN Long Sơn. Trạm nhận điện từ đường 
dây mạch kép xây dựng mới 110 kV LSP Long Sơn - Long Sơn, dây dẫn 
ACSR240, chiều dài 2x0,5 km. Khi trạm 220 kV Long Sơn vào vận hành sẽ 
phân pha các trạm chuyên dùng này lên TC 110 kV trạm 220 kV Long Sơn. 
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Đồng thời xây dựng mới đường dây mạch kép 110 kV LSP Long Sơn - TC 
110 kV trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3, dây dẫn ACSR 400, chiều dài 2x7,3 
km. 

• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất trạm 110 kV Bà Rịa lên thành (40+63) MVA (lắp 
máy T2).  

• Nâng công suất trạm 110 kV An Ngãi lên thành 2x40 MVA (lắp 
máy T2).  

• Phân pha đường dây 110 kV trạm 220 kV Bà Rịa - 220 kV Phú 
Mỹ thành 2xACSR240, chiều dài 24 km. 

• Phân pha đường dây 110 kV Vũng Tàu 2 - Đông Xuyên - Thắng 
Tam - Vũng Tàu thành 2xACSR240, chiều dài 18,58 km.  

• Giai đoạn 2026-2030: 

Đến năm 2030, nguồn trạm TBA 220 kV cấp điện cho vùng 2 vẫn được 
giữ nguyên.  

Bảng 140. Bảng cân đối nguồn, phụ tải vùng 2 đến năm 2030 

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2030 

Ngày Đêm 

A Phụ tải tổng MW 705 705 
  Phụ tải chuyên dùng - Long Sơn MW 166,8 166,8 

3 Phụ tải ngoài chuyên dùng MW 507,6 507,6 

  Nguồn NLTT MW 35   

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu (PT 
ngoài chuyên dùng) MVA 700 752 

C Nguồn cấp 110 kV MVA 641 641 
  Vũng Tàu MVA 126 126 

  Đông Xuyên MVA 80 80 

  Thắng Tam MVA 126 126 

  Bà Rịa MVA 103 103 

  An Ngãi MVA 80 80 

  Bà Rịa 2 MVA 40 40 

  Sao Mai - Bến Đình MVA 63 63 

  Phước Thắng  MVA 63 63 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) ngoài chuyên dùng MVA -19 -71 

Trên cơ sở cân đối nguồn và phụ tải vùng 2, giai đoạn đến 2030, cần thiết 
phải bổ sung thêm 71 MVA nguồn trạm 110 kV cho vùng. Dự kiến phương 
án phát triển lưới 110 kV cho vùng 2 như sau: 

• Xây dựng mới: 
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• Xây dựng mới TBA 110 kV Gò Găng - 1x40 MVA, cấp điện cho 
sân bay Gò Găng và các khu đô thị trên đảo Gò Găng, trạm được 
đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV trạm 220 kV Bà Rịa - 
trạm 220V Vũng Tàu, dây dẫn AC240, dài 2x2,3 km. 

• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất trạm 110 kV Bà Rịa 2 lên thành 2x40 MVA (lắp 
máy T2). 

• Nâng công suất trạm 110 kV Sao Mai - Bến Đình lên thành 2x 63 
MVA (lắp máy T2). 

Đối với phụ tải chuyên dùng khu hóa dầu Long Sơn: Giai đoạn đến 
2030, Pmax đạt khoảng 167 MW, trong đó Pmax của dự án đạt 
khoảng 97 MW, Pmax của các nhà máy phục vụ hóa dầu Long Sơn 
đạt khoảng 70 MW.  

Tiến hành lắp máy T2 trạm 110 kV Long Sơn nâng công suất lên 
thành 2x63 MVA, cấp điện cho các nhà máy thứ cấp trong khu hóa 
dầu Long Sơn và phụ tải trong KCN Long Sơn. Đưa vào vận hành 3 
máy 80 MVA theo đề nghị của khách hàng, cấp điện cho phụ tải của 
Dự án hóa dầu Long Sơn. 

(iii). Phương án phát triển mạng lưới cấp điện vùng 3 

Vùng 3 gồm 3 huyện Đất Đỏ, Châu Đức và Xuyên Mộc. Với địa hình bằng 
phẳng, giao thông khá thuận lợi, có bờ biển dài là tiềm năng lớn để phát 
triển Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ - Du lịch. 

Từ dự báo phụ tải của các huyện, các trạm nguồn hiện có, tính toán được 
nhu cầu bổ sung TBA 110 kV vùng 3 giai đoạn 2021-2030 như sau: 

Bảng 141. Cân bằng nguồn tải cấp 110 kV - vùng 3 giai đoạn 2021-2030 

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2025 2030 

Ngày Đêm Ngày Đêm 

  Vùng 3           
A Phụ tải tổng MW 364 350 591 567 
  Nguồn NLTT MW 142,5   173   

 NMTĐ Sông Ray MW 2,5 2,5 2,5 2,5 

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu  MVA 317,6 506,8 607,4 829,4 
C Nguồn cấp  MVA 279 279 279 279 
  Châu Đức 1 MVA 63 63 63 63 

 Long Đất MVA 50 50 50 50 

 Ngãi Giao MVA 63 63 63 63 

 Xuyên Mộc MVA 103 103 103 103 

D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-)  MVA -39 -228 -328 -550 

Từ bảng cân bằng nguồn tải ta thấy nếu giữ nguyên hiện trạng nguồn cấp điện 110 kV 
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thì đến năm 2025 thiếu hụt ngày - đêm khoảng 46-235 MVA, đến năm 2030 thiếu hụt 
ngày - đêm khoảng 336-558 MVA.  

Các nguồn điện tại chỗ có quy mô công suất nhỏ (TĐ Sông Ray công suất 3 MW, Điện 
Mặt trời Châu Đức công suất 26 MW) cung cấp điện không đáng kể cho vùng.  

• Giai đoạn 2021-2025: 

Vùng 3 hiện được cấp điện từ trạm nguồn 220 kV Châu Đức 1x250 MVA, 
dự kiến đến năm 2025 nâng công suất lên 2x250 MVA, trạm cấp điện 
trực tiếp cho các trạm 110 kV Châu Đức, Ngãi Giao, Bà Rịa, KCN Châu 
Đức. Giai đoạn này sẽ đầu tư thêm TBA 220 kV Phước Thuận - 2x250  
MVA sẽ giảm tải cho TBA 220 kV Châu Đức, đảm bảo độ tin cậy cung 
cấp điện cho khu vực.  

Phương án phát triển lưới 110 kV giai đoạn 2021-2025 như sau:  

• Xây dựng mới: 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Hồ Tràm - 1x40 MVA, cấp điện cho 
các phụ tải của khu du lịch và phụ tải dân sinh phía Nam huyện 
Xuyên Mộc, trạm được đấu nối chuyển tiếp trên tuyến đường dây 
110 kV Xuyên Mộc - Long Đất, dây dẫn AC240, chiều dài 2x7 km. 
Khi trạm 220 kV Phước Thuận vào vận hành, trạm sẽ được 
chuyển đấu nối vào TC 110 kV trạm 220 kV Phước Thuận. 

• Xây dựng mới đường dây mạch kép 110 kV Long Đất - Hồ Tràm, 
dây dẫn ACSR400, chiều dài 2x17 km. 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Lộc An - 1x40 MVA, cấp điện cho các 
phụ tải ngành thủy sản khu vực xã Lộc An và các khu du lịch ven 
biển, trạm được đấu nối chuyển tiếp trên tuyến đường dây 110 
kV Long Đất - Hồ Tràm, dây dẫn AC240, chiều dài 2x1 km. 

• Xây dựng mới đường dây 110 kV Bà Rịa - Phước Thuận, dây 
dẫn ACSR 240 chiều dài khoảng 1x15 km.  

• Xây dựng mới đường dây 110 kV Phước Thuận - Xuyên Mộc, 
dây dẫn ACSR240, chiều dài 1x1 km.  

• Xây dựng mới TBA 110 kV Đất Đỏ - 2x63 MVA, cấp điện cho KCN 
Đất Đỏ, đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110 kV Bà 
Rịa - Phước Thuận, dây dẫn AC240, chiều dài 2x1 km. 

• Xây dựng mới đường dây 110 kV Ngãi Giao - Trạm 220 kV Châu 
Đức, dây dẫn ACSR240, chiều dài 1x9 km 

• Xây dựng mới đướng dây 110 kV Châu Đức - Trạm 220 kV Châu 
Đức, dây dẫn ACSR240, chiều dài 1x8 km 

• Xây dựng mới đường dây 110 kV rẽ nhánh từ đường dây 110 kV 
Châu Đức - Ngãi Giao vào trạm 220 kV Châu Đức (xóa bỏ chữ 
T), dây dẫn ACSR240, chiều dài 1x7 km. 
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• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất TBA 110 kV Ngãi Giao lên thành 2x63 MVA (lắp 
máy T2). 

• Xây dựng mạch 2 Bà Rịa - Ngãi Giao, dây dẫn ACSR240, chiều 
dài 1x17 km. 

• Xây dựng mạch 2 Ngãi Giao - Cẩm Mỹ, dây dẫn ACSR240, chiều 
dài 1x12 km (chiều dài tính trên địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

• Xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV Xuyên Mộc - Thắng Hải, 
dây dẫn ACSR240, chiều dài 24,5 km (địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu khoảng 10 km). 

• Giai đoạn 2026-2030: 

Bảng 142. Cân đối nguồn và phụ tải vùng 3 giai đoạn 2026 -2030 

TT  Hạng mục  Đơn vị  
2030 

Ngày Đêm 
  Vùng 3       
A Phụ tải tổng MW 591 567 
2 Phụ tải KCN MW 235 211,8 
3 Phụ tải phi tập trung MW 355 355,5 
  Nguồn NLMT MW 173   
 Sinh khối Láng Dài MW 5 5 
 TĐ Sông Ray MW 2,5 2,5 

B Tổng dung lượng TBA 110 kV yêu cầu 
(PT phi tập trung) MVA 607,4 829,4 

C Nguồn cấp PT phi tập trung MVA 548 548 
  Châu Đức  MVA 63 63 
 Long Đất MVA 50 50 
 Ngãi Giao MVA 126 126 
 Xuyên Mộc MVA 103 103 
 Hồ Tràm MVA 40 40 
 Lộc An MVA 40 40 
 Đất Đỏ MVA 126 126 
D Cân bằng, thừa (+), thiếu (-) phi tập trung MVA -59 -281 

Kết quả cân đối cho thấy, đến năm 2030, nếu tiến độ triển khai đúng 
như quy hoạch giai đoạn 2021-2025, vùng 3 sẽ cần bổ sung thêm 
289 MVA nguồn trạm 110 kV cho các phụ tải tăng thêm. Dự kiến phát 
triển lưới 110 kV vùng 3 giai đoạn này như sau:  

• Xây dựng mới: 

• Xây dựng mới TBA 110 kV Hòa Bình - 1x40 MVA, cấp điện cho 
các phụ tải du lịch hồ thủy điện Sông Ray, các phụ tải dân sinh 
phía Bắc huyện Xuyên Mộc và phía Đông huyện Châu Đức, trạm 
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được đấu nối trực tiếp từ TC 110 kV Trạm 220 kV Châu Đức 
thông qua đường dây mạch kép Dây dẫn AC240, chiều dài 
2x15,5 km. 

• Đồng bộ với trạm 110 kV Hòa Bình, sẽ xây dựng mới đường dây 
mạch kép 110 kV Hòa Bình - KCN Tân Đức (tỉnh Bình Thuận) dây 
dẫn AC240, chiều dài 2x22 km (chiều dài tính trên đất tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu).  

• Xây dựng mới TBA 110 kV Hòa Hội - 2x40 MVA, cấp điện cho 
khu vực phía Bắc huyện Xuyên Mộc, trạm được đấu nối chuyển 
tiếp trên mạch đường dây 110 kV Hòa Bình - KCN Tân Đức dây 
dẫn AC240, chiều dài 2x2 km. 

• Cải tạo, nâng công suất: 

• Nâng công suất TBA 110 kV Hồ Tràm lên thành 2x40 MVA (lắp 
máy T2). 

• Nâng công suất TBA 110 kV Lộc An lên thành 2x40 MVA (lắp 
máy T2). 

• Nâng công suất TBA 110 kV Châu Đức lên thành 2x63 MVA (lắp 
máy T2). 

• Nâng công suất TBA 110 kV Long Đất lên thành 25+40 MVA (thay 
máy T1). 

(iv). Phương án phát triển mạng lưới cấp điện vùng 4 (Huyện Côn Đảo) 

Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn trước 
và Báo cáo của UBND Tỉnh Bà rịa Vũng tàu số 160/BC-UBND ngày 
24/6/2021, về việc đánh giá hiện trạng phát triển ngành năng lượng trên địa 
bàn tỉnh, một số dự án nguồn điện năng lượng tái tạo dự kiến phát triển trên 
địa bàn huyện Côn Đảo như sau: 

Bảng 143. Danh mục các dự án nguồn điện dự kiến phát triển trên địa bàn huyện 
Côn Đảo 

TT  Danh mục dự án  Địa điểm  Công suất 
(MW) Ghi chú 

1 Diesel Côn Đảo 1 Khu trung tâm 2x2,5 MW  

2 Diesel Côn Đảo 1 Khu trung tâm 2x2,5 MW  

Nguồn: Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu 

Với nguồn cấp điện hiện hữu từ các nguồn điện diesel có tổng công suất là 
11,820 MW (công suất khả dụng là 9,6 MW). Trong điều kiện việc triển khai 
các nguồn điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG đã có trong quy hoạch hoặc 
đã được Tỉnh chấp thuận đầu tư thực hiện rất chậm hoặc không triển khai 
thực hiện; có thể thấy việc thiếu nguồn cung cấp điện cho huyện Côn Đảo 
trong thời gian tới là rất lớn để đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt, an ninh 
quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
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Theo văn bản pháp lý mới nhất 291/BCT-ĐL ngày 19/01/2022 về việc thống 
nhất bổ sung đường dây và trạm biến áp 110 kV cấp điện cho Côn Đảo, 
tỉnh Bà rịa vũng tàu, phương án cấp điện đã được phân tích và lựa chọn để 
cấp điện cho Côn Đảo cụ thể như sau: 

• Về công suất trạm biến áp: Lựa chọn quy mô công suất trạm 110 kV 
Côn Đảo là 2x63 MVA, điện áp 110/22 kV để đảm bảo nguồn trạm 110 
kV cung cấp điện cho huyện Côn Đảo đến năm 2035. 

• Về phương án xây dựng đường dây truyền tải 110kV: Xây dựng đường 
dây 110 kV từ TBA 220 kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cấp điện đến TBA 
110 kV Côn Đảo. Ở phương án này, sẽ xây dựng đường dây 110 kV 
cấp điện hỗn hợp sử dụng đường dây trên không kết hợp cáp ngầm 
xuyên biển. Các hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm:  Xây dựng đường 
dây 110 kV từ TBA 220 kV Vĩnh Châu - TBA Côn Đảo; gồm 13 km đường 
dây trên không trên bờ, 14 km đường dây trên biển đoạn gần bờ, 70 km 
cáp ngầm xuyên biển và 6 km cáp ngầm trên đảo. Đường dây trên không 
sử dụng dây dẫn phân pha tiết diện 2x330 mm2 hoặc tương đương; cáp 
ngầm có tiết diện 800 mm2. 

Do khoảng cách truyền tải lớn, lại sử dụng cáp ngầm để truyền tải công 
suất, do đó giai đoạn những năm đầu tiên vận hành cáp 110 kV khi phụ 
tải còn thấp khả năng hệ thống hút vô công do cáp ngầm sản sinh rất 
hạn chế, nhu cầu lắp đặt kháng bù ngang với dung lượng lớn. Các năm 
sau này khi nhu cầu phụ tải tăng công suất phản kháng do cáp ngầm 
sinh ra được tiêu thụ tại chỗ bởi phụ tải và các tổ máy phát tại khu vực, 
do đó nhu cầu bù công suất phản kháng trên đường dây giảm đi. Vì vậy 
trước mắt giai đoạn đầu khi đưa trạm biến áp 110 kV Côn Đảo vào vận 
hành, cần lắp đặt thêm 01 bộ kháng bù ngang tại trạm biến áp 110 kV 
Côn Đảo để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Hình 100. Phương án xây dựng đường dây truyền tải 110kV Côn Đảo 

 
Nguồn: Hồ sơ bổ sung trạm 110kV Côn Đảo, phê duyệt tháng 1 năm 2022 
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• Về vị trí trạm biến áp 110 kV Côn Đảo: Kiến nghị lựa chọn địa điểm đặt 
trạm biến áp 110 kV Côn Đảo tại vị trí khu đất cạnh Nhà máy điện An 
Hội hiện hữu để thay thế Nhà máy điện An Hội cấp cho phụ tải huyện 
Côn Đảo. Tuy nhiên việc xác định cụ thể, chính xác vị trí trạm biến áp 
110kV Côn Đảo sẽ được làm rõ ở các bước tiếp theo trong quá trình 
thực hiện đầu tư dự án. 

Hình 101. Vị trí dự kiến đặt TBA 110 kV Côn Đảo và tuyến cáp ngầm 110 kV đấu nối 
vào trạm 

 
• Về lựa chọn số mạch đường dây cấp điện: Xây dựng đường dây 110kV 

01 mạch với tiết diện dây lớn sẽ đảm bảo khả năng cung cấp điện cho 
huyện Côn Đảo trong khoảng thời gian dài từ 20-30 năm tới. Giai đoạn 
2026-2030, với việc đưa vào vận hành trạm 110 kV Côn Đảo vào năm 
2026, phụ tải của huyện đảo Côn Đảo sẽ được đảm bảo cung cấp đủ và 
ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cung cấp điện, kiến nghị giữ 
nguyên công suất nhà máy điện Diesel 4x2,5 MW là nguồn dự phòng 
cung cấp điện cho phụ tải của Côn Đảo. 

Bảng 144. Tổng hợp danh mục công trình TBA 110 kV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 
đoạn 2021-2030 

TT Tên trạm 
Công suất (MVA) 

2020 2025 2030 

 I Vùng 1       
1 Mỹ Xuân A 2x63 2x63 3x63 

2 Mỹ Xuân B1 2x63 2x63 2x63 

3 Phú Mỹ 2x63 2x63 2x63 

4 Thị Vải 63 2x63 2x63 
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TT Tên trạm 
Công suất (MVA) 

2020 2025 2030 
5 Cái Mép 63 63 2x63 

6 Thanh Bình 63 2x63 2x63 

7 Mỹ Xuân A2   2x63 2x63 

8 Phước Hòa    2x63 2x63 

9 Phú Mỹ 2   63 2x63 

10 Cái Mép Hạ     63 

11 Tóc Tiên     40 

12 Tiến Hùng     63 

13 TP. Phú Mỹ     63 

14 Ga Phú Mỹ     2x25 

15 Hắc Dịch     40 

 II Vùng 2       
16 Vũng Tàu 2x63 2x63 2x63 

17 Đông Xuyên 40+40 40+40 40+40 

18 Thắng Tam 2x63 2x63 2x63 

19 Bà Rịa 40 40+63 40+63 

20 An Ngãi 40 2x40 2x40 

21 Bà Rịa 2   40 2x40 

22 Sao Mai - Bến Đình   63 2x63 

23 Phước Thắng   63 63 

24 LSP Long Sơn (ĐL)   63 2x63 

25 Gò Găng     40 

 III Vùng 3       
26 Châu Đức 63 63 2x63 

27 Long Đất 2x25 2x25 25+40 

28 Ngãi Giao 63 2x63 2x63 

29 Xuyên Mộc 40+63 40+63 40+63 

30 Hồ Tràm    40 2x40 

31 Lộc An   40 2x40 

32 Đất Đỏ   2x63 2x63 

33 Hòa Bình     40 

34 Hòa Hội     2x40 

  Vùng 4        
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TT Tên trạm 
Công suất (MVA) 

2020 2025 2030 
35 Côn Đảo   63 2x63 

 

Bảng 145. Danh mục công trình đường dây 110 kV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2021-2030 (chiều dài đường dây được tính trên địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 TT Tên lộ ĐZ Tiết diện (mm2) Số mạch x Chiều 
dài (km) 

I Giai đoạn 2021-2025     
a Xây dựng mới     
1 Mỹ Xuân A2 - TC 110 kV trạm 220 kV Mỹ Xuân 2 ACSR400 2x0,5 

2 Phước Hòa - TC 110 kV trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 
3 ACSR400 2x0,5 

3 Thanh Bình - Phước Hòa ACSR400 2x3,5 

4 Phú Mỹ 2 - TC 110 kV trạm 220 kV Tân Thành ACSR400 2x0,5 

5 Cái Mép - Trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3 ACSR400 2x8 

6 Đấu nối Bà Rịa 2 lên ĐZ 110 kV Bà Rịa - TC 110 kV 
trạm 220 kV Bà Rịa ACSR240 2x0,5 

7 Sao Mai Bến Đình - Vũng Tàu AC240 2x2,7 

8 Đấu nối Phước Thắng lên ĐZ An Ngãi - TC 110 kV 
trạm 220 kV Vũng Tàu AC240 2x3 

9 110 kV LSP Long Sơn - Long Sơn ACSR240 2x0,5 

10 LSP Long Sơn - TC 110 kV trạm 220 kV KCN Phú 
Mỹ 3 ACSR400 2x7,3 

11 Long Đất - Hồ Tràm ACSR400 2x17 

12 Đấu nối Hồ Tràm vào TC 110 kV trạm 220 kV 
Phước Thuận AC240 2x7 

13 Đấu nối Lộc An lên ĐZ Long Đất - Hồ Tràm AC240 2x1 

14 110 kV Bà Rịa - TC 110 kV trạm 220 kV Phước 
Thuận ACSR240 1x15 

15 TC 110 kV trạm 220 kV Phước Thuận - Xuyên Mộc ACSR240 1x1 

16 Đấu nối Đất Đỏ lên ĐZ 110 Bà Rịa - Phước Thuận AC240 2x1 

17 Ngãi Giao - TC 110 kV trạm 220 kV Châu Đức ACSR240 1x9 

18 110 kV Châu Đức - TC 110 kV trạm 220 kV Châu 
Đức ACSR240 1x8 

19 Nhánh rẽ 110 kV Châu Đức - Ngãi Giao vào trạm 
220 kV Châu Đức ACSR240 1x7 

20 Vĩnh Châu - Côn Đảo (76 km ngầm, 27 km trên 
không)   1x103 

b Cải tạo nâng khả năng tải     

1 Nâng tiết diện ĐZ Mỹ Xuân B1 - trạm 220 kV Mỹ 
Xuân  ACSR400 1x2,1 
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 TT Tên lộ ĐZ Tiết diện (mm2) Số mạch x Chiều 
dài (km) 

2 Nâng tiết diện ĐZ Thép Đồng Tiến - Phú Mỹ 1  ACSR400 1x9,5 

3 Nâng tiết diện ĐZ Mỹ Xuân A - Phú Mỹ 1 ACSR400 1x9,5 

4 Nâng tiết diện ĐZ Mỹ Xuân B1 - Thép Đồng Tiến  ACSR400 1x1,7 

5 Phân pha đường dây 110 kV trạm 220 kV Bà Rịa - 
220 kV Phú Mỹ 2xACSR240 24 

6 Phân pha đường dây 110 kV Vũng Tàu 2 - Đông 
Xuyên - Thắng Tam - Vũng Tàu 2xACSR240 18,58 

7 Xây dựng mạch 2 Bà Rịa - Ngãi Giao ACSR240 2x17 

8 Xây dựng mạch 2 Ngãi Giao - Cẩm Mỹ ACSR240 2x12 

9 Xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV Xuyên Mộc - 
Thắng Hải ACSR240 2x10 

II Giai đoạn 2026-2030     
a Xây dựng mới     

1 Đấu nối Cái Mép Hạ lên ĐZ 110 kV Cái Mép - TC 
110 kV trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3 ACSR240 2x0,5 

2 Tóc Tiên - TC 110 kV trạm 220 kV TP. Phú Mỹ ACSR400 2x5,8 

3 Đấu nối Tiến Hùng lên ĐZ Mỹ Xuân A - TC 110 kV 
trạm 220 kV Phú Mỹ AC300 2x1 

4 Đấu nối TP. Phú Mỹ lên ĐZ Mỹ Xuân A - TC 110 kV 
trạm 220 kV Phú Mỹ ACSR400 2x0,5 

5 Đấu nối Ga Phú Mỹ lên ĐZ 110 kV trạm 220 kV Phú 
Mỹ - 220 kV Bà Rịa ACSR240 2x0,5 

6 Hắc Dịch - Ngãi Giao ACSR400 2x0,7 

7 Đấu nối chuyển tiếp ĐZ 110 kV từ trạm 220 kV Phú 
Mỹ 1 - 220 kV Bà Rịa vào trạm 220 kV TP. Phú Mỹ ACSR240 4x2,2 

8 Đấu nối Gò Găng lên ĐZ 110 kV trạm 220 kV Bà 
Rịa - trạm 220V Vũng Tàu AC240 2x3 

9 Hòa Bình - TC 110 kV Trạm 220 kV Châu Đức  AC240 2x15,5 

10 Hòa Bình - KCN Tân Đức (Bình Thuận) AC240 2x22 

11 Đấu nối Hòa Hội lên ĐZ Hòa Bình - KCN Tân Đức  AC240 2x2 

(3). Hệ thống lưới điện trung áp 

Định hướng phát triển xây dựng mới cũng như cải tạo các đường dây trung áp luôn phải 
quan tâm triển khai kịp thời nhằm đáp ứng tốc độ gia tăng lớn của phụ tải và giảm tổn 
thất điện năng, vận hành an toàn lưới điện. Cấp điện áp lưới điện trung áp của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu vẫn duy trì vận hành ở cấp tiêu chuẩn 22kV. Cải tạo nâng cấp, phát triển 
hoàn chỉnh hệ thống lưới phân phối cho các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, tiến 
hành hạ ngầm lưới trung áp khu vực các quận của TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa, tiến tới 
xem xét hạ ngầm tại một số khu vực trung tâm TX. Phú Mỹ.  

Trên cơ sở phương án thiết kế phát triển các trạm 110 kV, sơ bộ tính toán khối lượng 
XDM và cải tạo lưới phân phối sau các trạm 110 kV được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 146. Tổng hợp khối lượng dự kiến xây dựng mới và cải tạo lưới trung thế đến 
năm 2030 

TT Hạng mục Đơn vị 2021-2025 2026-2030 
I Lưới trung áp     
1 Trạm biến áp phân phối     
  Xây dựng mới trạm / MVA 1205/820 1289/920 
  Cải tạo trạm / MVA 270/149 250/145 
2 Đường dây trung áp       
  Xây dựng mới km 490 550 
  Cải tạo km 120 148 
II Lưới hạ áp     
  Đường dây hạ áp km 870 1090 
  Công tơ cái 52000 47000 

1.2.3. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng 
dầu, khí đốt 

a). Định hướng phát triển kho dự trữ xăng dầu, khí đốt 

(1). Kho xăng dầu  

(i). Kho xăng dầu thương mại hiện có trên địa bàn có 13 kho.  

Theo dự thảo quy hoạch quốc gia, trong 13 kho hiện hữu, giai đoạn 2030-
2050, mở rộng nâng công suất 3 kho, gồm: kho Cù Lao Tào; kho Petec Cái 
Mép và kho Nhà máy Condensate Phú Mỹ.   

Đối với các kho có sức chứa nhỏ hơn 5.000 m3. Hệ thống kho xăng dầu 
tuyến sau hiện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phân phối xăng dầu của tỉnh. 
Do vậy để giảm đầu tư tràn lan gây lãng phí quỹ đất và vốn đầu tư xã hội, 
cần hạn chế phát triển xây mới kho xăng dầu, chỉ nên đầu tư tại các vùng 
chưa có kho phân phối xăng dầu hoặc cách xa các kho đầu mối. Đa số các 
kho nhỏ của doanh nghiệp tư nhân còn lạc hậu về công nghệ. Định hướng 
phát triển giai đoạn 2021-2030 là đầu tư chiều sâu, cải tạo, nâng cấp các 
kho hiện có đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn PCCC và VSMT. 
Sau khi cải tạo, năng suất của kho sẽ được nâng cao đáng kể. 

Đến 2030, định hướng đầu tư xây mới: 01 kho xăng dầu đầu mối trọng 
điểm, ưu tiên đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu là kho Long Sơn với quy mô 
công suất 500.000 m3; diện tích đất 150 ha và quy mô cầu cảng 70000-
100.000 DWT; 01 kho ngoại quan xăng dầu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(ii). Kho dự trữ quốc gia: Xây mới kho dầu thô dự trữ quốc gia thuộc tổ hợp kocj 
hóa dầu Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.000.000T (sau năm 2030). 

Việc bố trí cụ thể xăng dầu dự trữ quốc gia về địa điểm và khối lượng do 
các cơ quan quản lý Nhà nước thống nhất với doanh nghiệp. Căn cứ tiêu 
chí tăng dần lượng hàng dự trữ quốc gia (theo ngày nhập ròng hoặc ngày 
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tiêu thụ) đồng thời với phát triển kinh tế - xã hội, tổng lượng xăng dầu tiêu 
thụ cũng tăng và theo đó lượng hàng dự trữ quốc gia cũng tăng theo.  Quy 
hoạch kho dự trữ quốc gia: Tiếp tục duy trì hình thức thuê kho tại các kho 
xăng dầu đầu mối tại kho Cù Lao Tào, kho Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu. 

(2). Kho khí đốt 

(i). Kho LPG: Dự án đang thực hiện: Dự án 100% vốn nước ngoài đang xây 
kho LPG ngầm 240.000 tấn ở dưới độ sâu từ hơn 110 m đến gần 200 m so 
với mực nước biển, làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản 
xuất polypropylene của Công ty TNHH hóa chất Hyosung Vina ở TX. Phú 
Mỹ).  

Giai đoạn đến 2025, PVGAS đầu tư nâng công suất kho lạnh Thị Vải từ 
60.000 tấn lên 90.000 tấn với công suất quy hoạch dự kiến tăng thêm là 
30.000T. Việc phát triển sức chứa tại các kho LPG hiện hữu sẽ giảm được 
chi phí đầu tư hạ tầng vì tận dụng được cầu cảng nhập, xuất, các hệ thống 
cung cấp điện, nước, giao thông nội bộ, PCCC và khu văn phòng kho. 

Danh mục các dự án kho đầu mối LPG xây mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu: (i) 
Giai đoạn 2021 - 2025: Xây mới kho đầu mối LPG công suất 30.000 tấn tại 
Cái Mép tại Thị Vải, Bà Rịa - Vũng Tàu; (ii) Giai đoạn 2026 - 2030: Xây mới 
kho đầu mối LPG công suất 20.000 tấn tại Cái Mép và công suất 8.000 tấn 
tại Thị Vải, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(ii). Kho LNG: Nhu cầu sử dụng LNG chủ yếu là làm nhiên liệu cho các khách 
hàng công nghiệp, trước hết là các nhà máy nhiệt điện khí. Do vậy phân bố 
các kho LNG phụ thuộc vào: Quy hoạch các nhà máy nhiệt điện khí; Quy 
hoạch các khu công nghiệp và LNG được nhập khẩu, thường vận chuyển 
đường biển bằng tàu tải trọng lớn. Địa điểm xây dựng kho LNG gắn liền với 
các cảng biển nước sâu cho tàu tải trọng trên 20.000 DWT. Do vậy, dự kiến 
phát triển tại Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 
như sau: 

• Các dự án kho LNG trong quy hoạch ngành công nghiệp khí, đang xây 
dựng: Dự án kho LNG Thị Vải (giai đoạn 1 công suất 1 triệu tấn 
LNG/năm, giai đoạn còn lại khoảng 02 triệu tấn LNG/năm) do Tổng Công 
ty khí đang đầu tư xây dựng tại xã Tân Phước, TX. Phú Mỹ; Dự án Kho 
tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và tái hóa khí thiên nhiên Hải 
Linh Vũng Tàu có quy mô 220.000 m3 (công suất 02 triệu tấn LNG/năm) 
do Công ty TNHH Hải Linh đang đầu tư xây dựng tại KCN Cái Mép, TX. 
Phú Mỹ 

• Dự án kho LNG đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch ngành 
công nghiệp khí, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, có 03 dự án: 
Kho chứa LNG Cái Mép Hạ (công suất đến 9 triệu tấn LNG/năm, tổng 
mức đầu tư khoảng 1,98 tỷ USD) do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và 
Công ty Gen X Energy (Hoa Kỳ) đề xuất tại khu Trung tâm Logistics Cái 
Mép Hạ; Dự án Kho cảng đầu mối LNG Long Sơn (tổng công suất 23,3 
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triệu tấn LNG/năm, tổng mức đầu tư khoảng 4,9 tỷ USD) do Công ty 
TNHH Kho ngầm xăng dầu dầu khí Việt Nam đề xuất tại KCN Dầu khí 
Long Sơn; Dự án kho cảng nhập khẩu LNG và phát điện Kỳ Vân do 
Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Toàn Cầu đề xuất ý tưởng đầu tư tại khu 
vực ven biển huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền .  

•  Các dự án thành phần kho LNG thuộc dự án nguồn điện khí LNG đã và 
đang được xem xét bổ sung quy hoạch điện quốc gia, có 02 dự án: Dự 
án thành phần cảng đầu mối LNG (kho cảng trên bờ hoặc kho cảng nổi 
FSRU) có công suất khoảng 3,5-4,4 triệu tấn LNG/năm thuộc dự án 
Trung tâm điện lực Long Sơn do Tổng Công ty phát điện 3 đề xuất, đủ 
để cung cấp khí cho dự án Trung tâm điện lực Long Sơn đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung giai đoạn 1 của dự án vào Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh; Dự án thành phần kho tiếp nhận LNG (2 bồn 
chứa x 180.000 m¬3, công suất khoảng 4 triệu tấn LNG/năm) thuộc dự 
án Nhà máy điện khí LNG Long Sơn do Tập đoàn Marubeni đề xuất tại 
KCN Dầu khí Long Sơn để phục vụ cấp khí phát điện cho nội tại các nhà 
máy điện. 

b). Định hướng phân bố không gian mạng lưới đường ống dẫn xăng dầu, khí 
đốt 

(1). Đường ống dẫn dầu 

Theo dự thảo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, liên quan đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 
2021-2030, dự kiến xây mới tuyến ống dẫn nhiên liệu bay từ kho đầu nguồn ở khu vực 
Phước Thái - Gò Dầu - tỉnh Đồng Nai đến kho sân bay Long Thành. Tổng chiều dài ước 
tính khoảng 21 km. 

Tuyến ống nối từ cảng vào kho đầu nguồn đi dọc khu đất cảng tổng hợp Hoàng Thái xã 
Phước Thái đi dọc theo đường vào kho ra đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, 
vượt qua cao tốc Bến Lức- Long Thành, sau đó đi men đường giáp ranh xã Phước Thái 
và xã Long Phước (vị trí này huyện Long Thành đã quy hoạch và kinh phí đầu tư đường 
giao thông nối từ QL51 đi Long Phước) tới đường sắt, tiếp tục men theo đường sắt tới 
QL51, vượt qua QL51, tiếp tục tới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từ đây tuyến ống sẽ chạy 
dọc men theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nút giao đường sắt cao tốc Nha Trang - 
Vũng Tàu (gần cầu Đá Vàng) ống vượt qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ống 
tiếp tục đi men theo đường sắt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sân bay Long Thành. 

(2). Đường ống dẫn khí 

Đường ống cấp khí từ kho LNG Thị Vải đến GDC Phú Mỹ chiều dài 12 km, đường kính 
18-20 inch, công suất 2 tỷ m3/năm.  

Ngoài hệ thống đường ống nêu trên, theo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí 
Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” và “Quy hoạch tổng thể về năng 
lượng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” có các dự án quan trọng về 
đường ống dẫn khí đốt tại khu vực Đông Nam Bộ (trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu)  được 
quy hoạch như sau: 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

531 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(i). Hệ thống cấp khí cho các khu đô thị Nhơn Đức - Phước Kiển - Phú Mỹ 
Hưng - Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) thời điểm vận hanh: 2020; công suất 
dự kiến 0,3 tỷ m3/năm, chiều dài 50 km, đường kính 10 inch. 

(ii). Hệ thống cung cấp khí cho sân bay Long Thành (CNG/LNG): thời điểm vận 
hanh: 2020-2025; công suất dự kiến 0,2 tỷ m3/năm, chiều dài 50 km, đường 
kính 10 inch. 

(iii). Hệ thống cấp khí cho các khu đô thị Phú Mỹ thời điểm vận hành: 2020 công 
suất dự kiến 0,1 tỷ m3/năm, chiều dài 26 km, đường kính 10 inch. 

(iv). Mở rộng hệ thống phân phối khí đến các KCN ở Đồng Nai, Bình Dương, 
Long An, điện LNG Long An; 2021-2030; 100 tỷ m3/năm; 12 km. 

(v). Tuyến ống Phú Mỹ ‐ Hiệp Phước ‐ Long An (cung cấp khí cho trung tâm 
điện lực Long  An).  

(vi). Đường ống kết nối Đông ‐ Tây Nam Bộ          

1.3. Hạ tầng cấp, thoát nước 
1.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước cho khu vực thành thị và nông thôn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng tàu một cách hợp lý, đồng bộ; khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài 
nguyên nước đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Xây dựng hệ thống cấp nước, thoát 
nước phù hợp với nhu cầu và đặc trưng của từng khu vực đảm bảo cung cấp đủ nước 
cho các hoạt động kinh tế - xã hội và thoát nước và xử lý tốt nước thải đáp ứng mục tiêu 
bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên nước. Hệ thống cấp thoát nước đảm bảo thích 
ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu các sự cố, rủi ro, thiệt hại của hệ thống.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

Đến năm 2025: mục tiêu cấp nước đảm bảo 100% dân số nông thôn được sử dụng nước 
hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 70%; tỷ lệ người dân sử 
dụng nước sạch tại đô thị đạt 90% trở lên, riêng với đô thị loại V đạt 70% trở lên; đảm 
bảo nguồn nước phục vụ các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch;  

Đến năm 2030: mục tiêu cấp nước đảm bảo 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ 
sinh, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại đô thị 100%, nông thôn 90%; đảm bảo nguồn 
nước phục vụ các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch. 

1.3.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng cấp nước 
a). Dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 

Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng nước: (i) các quy định tiêu chuẩn sử dụng nước, gồm 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia QCVN 07-1: 2016 về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp 
nước; (ii) định hướng phát triển kinh tế - xã hội (dự báo dân số, định hướng phát triển 
các ngành, lĩnh vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, du lịch...), xã hội, đô thị, nông 
thôn... Dự báo nhu cầu sử dụng nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 như sau: 
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Bảng 147. Dự báo nhu cầu sử dụng nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 

TT Tên huyện 
Đến năm 2025 (m3/ngày-đêm) Đến năm 2030 (m3/ngày-đêm) 

Đô thị, du 
lịch Nông thôn Công 

nghiệp 
Đô thị, du 

lịch Nông thôn Công 
nghiệp 

1 TP. Vũng Tàu 75.000   24.261 223.350   24.261 

2 TP. Bà Rịa 16.250 2.500   75.400     

3 TX. Phú Mỹ 24.000 4.500 123.671 20.640 1.800 171.302 

4 H. Châu Đức 5.040 12.000 44.406 33.000 3.500 210.027 

5 H. Long Điền 16.080 3.900   8.520 14.500   

6 H. Đất Đỏ 7.800 3.000 11.909 22.200 2.900 35.909 

7 H. Xuyên Mộc 7.836 11.470   11.280 2.600   

8 H. Côn Đảo 1.200 800   11.520 12.400   

  Tổng Cộng 153.206 38.170 204.246 260.543 132.705 441.499 

b). Lựa chọn nguồn nước  

(1). Nguồn nước mặt: Về tiềm năng khai thác nước mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 
4 hệ thống sông chính là sông Thị Vải, sông Dinh, sông Ray, sông Đu Đủ; có 30 
hồ chứa nước quy mô lớn, vừa và nhỏ, các hồ này có chức năng cấp nước nông 
nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ. Tổng dung tích thiết kế của các hồ là 
318,95 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích là 279,06 triệu m3. Nguồn nước mặt 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu tập trung phân bố tại ba (03) con sông lớn, đó 
là sông Thị Vải đoạn chảy qua tỉnh dài 25 km, sông Dinh đoạn chảy qua tỉnh dài 
30 km, sông Ray dài 120 km. Trên các con sông này có 3 hồ chứa lớn là hồ Đá 
Đen, hồ sông Ray và hồ Châu Pha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các sông, 
hồ nhỏ khác như: Sông Đu Đủ, hồ Đá Bàng, hồ Suối Môn, hồ Kim Long, hồ Tầm 
Bó, hồ Suối Các, hồ Xuyên Mộc, hồ Quang Trung, hồ An Hải,… 

(2). Nguồn nước ngầm: Về tài nguyên nước dưới đất, toàn tỉnh có 9 tầng chứa nước 
triển vọng. Dựa theo kết quả tính toán trữ lượng khai thác tiềm năng toàn tỉnh theo 
quy hoạch được duyệt năm 2011 thì toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nước nhạt 
676.683 m3/ngày; nước mặn 124.588 m3/ngày. Trữ lượng khai thác an toàn được 
xác định: nước nhạt 338.258 m3/ngày; nước mặn 27.147 m3/ngày. Nước dưới đất 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng trữ lượng có thể khai thác là 70.000 m3/ngày-
đêm, tập trung phân bố ở ba (03) khu vực chính bao gồm: Bà Rịa - Long Điền 
20.000 m3/ngày-đêm; Phú Mỹ - Mỹ Xuân 25.000 m3/ngày-đêm; Long Đất - Long 
Điền 15.000 m3/ngày-đêm. Ngoài ba (03) vùng trên, khả năng khai thác nước dưới 
đất rải rác khoảng 10.000 m3/ngày-đêm. Nước dưới đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nằm ở độ sâu 60-90 m, có dung lượng dòng chảy trung bình từ 10-20 m3/s. Các 
nguồn nước dưới đất có thể cho phép khai thác tối đa 500.000 m3/ngày-đêm, đảm 
bảo cung cấp đủ nước cho nông nghiệp, công nghiệp và cho sinh hoạt. 

c). Phân vùng cấp nước  

Căn cứ vào tính toán nhu cầu nước và hiện trạng nguồn nước hiện có, toàn bộ phạm vi 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chia thành 5 vùng cấp nước chính: 
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(1). Vùng lưu vực Sông Thị Vải: Bao gồm toàn bộ TX. Phú Mỹ; 

(2). Vùng lưu vực Sông Dinh: Bao gồm toàn bộ TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, huyện Châu 
Đức, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ; 

(3). Vùng lưu vực Sông Ray: Bao gồm đa phần các xã huyện Xuyên Mộc, Đô thị Phước 
Bửu; 

(4). Vùng lưu vực Đu Đủ: Đô thị Bình Châu và xã Hòa Hiệp. 

(5). Vùng Côn Đảo: Gồm toàn bộ huyện Côn Đảo. 

d). Định hướng cấp nước  

(1). Cấp nước đô thị: 

(i). Tiếp tục thực hiện đầu tư các chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 
2016-2020. 

(ii). Khai thác hợp lý các công trình cấp nước hiện có. Mở rộng, nâng cấp và 
đầu tư xây dựng mới các công trình phù hợp với sự phát triển của các đô 
thị theo các giai đoạn. 

(iii). Đầu tư đồng bộ các trạm cấp nước với mạng lưới đường ống cấp nước để 
công trình phát huy được hiệu quả. Nâng cấp dây chuyền công nghệ, sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 

(2). Cấp nước nông thôn: 

(i). Tiếp tục thực hiện đầu tư các chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 
2016-2020. 

(ii). Khai thác hợp lý các công trình cấp nước hiện có. Mở rộng, nâng cấp và 
đầu tư xây dựng mới các công trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp nước 
nông thôn qua các giai đoạn.  

(iii). Áp dụng hình thức cấp nước liên xã, liên huyện. Nâng cấp công trình theo 
hướng đạt tiêu chuẩn nước sạch để tăng tỷ lệ cấp nước sạch nông thôn. 

(iv). Phát triển các công trình cấp nước tập trung vùng dân cư tập trung đông;  
công trình cấp nước quy mô nhỏ, phân tán quy mô hộ và nhóm hộ ở vùng 
dân cư thưa như miền núi, trung du các. 

(v). Chú trọng đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình cấp nước cho các vùng 
khan hiếm nước, vùng chưa được sử dụng nước sạch. Ưu tiên cấp nước 
sinh hoạt nông thôn cho khu vực các xã đảo góp phần đảm bảo an ninh 
biển đảo.  

(vi). Nâng cao năng lực quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung 
nông thôn đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

(vii). Khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư và quản lý công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung nông thôn. 

e). Định hướng phân bố không gian hạ tầng cấp nước  

(1). Cấp nước khu vực đô thị 
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(i). Đến năm 2025, tiếp tục duy trì hệ thống cấp nước đô thị hiện tại, ưu tiên thu 
hút đầu tư nâng công suất các công trình hiện có để đảm bảo cấp nước cho 
các khu đô thị mới, các vùng dân cư nông thôn lân cận. Đầu tư nâng cấp 
Nhà máy nước Hồ Đá Đen lên 160.000 m3/ngày-đêm; Xây dựng thêm trạm 
bơm tăng áp mới Long Sơn dự kiến ở phía tây bắc Núi Nứa, tiếp giáp đường 
dẫn cầu Bà Nanh với công suất dự kiến đến năm 2025: 15.000 m3/ngày-
đêm, năm 2035: 35.000 m3/ngày-đêm, quy mô xây dựng khoảng 1,0 ha. 
Nguồn nước cấp cho trạm lấy từ hệ thống cấp nước nhà máy nước Hồ Đá 
Đen. Phạm vi cấp nước sinh hoạt, du lịch, công cộng cho dân cư xã Long 
Sơn. Xây dựng mới NMN Châu Đức công suất 50.000 m3/ngày-đêm. 

(ii). Đến năm 2030, ưu tiên cải tạo nâng cấp 03 công trình (nâng cấp NMN Hồ 
Đá Đen lên công suất 225.000 m3/ngày-đêm, nâng cấp NMN ngầm Mỹ Xuân 
và NMN Tóc Tiên lên tổng công suất 80.000 m3/ngày-đêm, nâng cấp NMN 
Châu Đức công suất 100.000 m3/ngày-đêm. Xây dựng mới NMN Tóc Tiên 
2 công suất  20.000 m3/ngày-đêm.  

Bảng 148. Công trình cấp nước khu vực đô thị đến năm 2030 

TT Tên công trinh 
Công suất (m3/ngày-đêm) 

Tình trạng Nguồn 
nước Khu vực Hiện 

trạng 2025 2030 

1 Nhà máy nước mặt 
Hồ Đá Đen 150.000 160.000 225.000 Nâng công 

suất Hồ Đá Đen Khu vực TP. 
Bà Rịa, TP. 
Vũng Tàu, 

Đô thị Long 
Điền vùng 

phụ cận 

2 Nhà máy nước mặt 
sông Dinh 15.000 20.000 20.000 Nâng công 

suất 
Nước mặt 
Sông Dinh 

3 Nhà máy nước 
ngầm Bà Rịa 20.000 20.000 25.000 Nâng công 

suất Nước ngầm 

4 

Nhà máy nước mặt 
Tóc Tiên 15.000 40.000 40.000 Nâng công 

suất 
Sông Thị Vải, 

nước ngầm 
Khu vực TX. 

Phú Mỹ 
 

Nhà máy nước 
ngầm Mỹ Xuân 20.000 20.000 20.000 Giữ nguyên Nước ngầm 

Nhà máy nước mặt 
Tóc Tiên 2  10.000 20.000 Xây mới Nước mặt 

Hồ Đá Đen 

5 Nhà máy nước mặt 
Châu Đức   50.000  100.000 

Xây mới và 
nâng công 

suất giai 
đoạn dài 

hạn 

Nước mặt 
Hồ Đá Đen 

Khu vực 
huyện Châu 

Đức, Long 
Điền và vùng 

phụ cận 

6 

Nhà máy nước mặt 
Xuyên Mộc  5.000 10.000 

Xây mới và 
nâng công 

suất giai 
đoạn dài 

hạn 

Hồ Xuyên 
Mộc 

Khu vực 
huyện Xuyên 

Mộc, Đô thị 
Phước Bửu 

Nhà máy nước 
ngầm Phước Bửu 2.000 2.000 2.000 Giữ nguyên Nước ngầm 

7 Nhà máy nước 
ngầm Bình Châu 2.000   3.000 3.000 Giữ nguyên Nước ngầm Đô thị Bình 

Châu 

(2). Cấp nước khu vực nông thôn  
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Định hướng phân vùng cấp nước khu vực nông thôn, bao gồm: 

(i). Huyện Đất Đỏ: Long Mỹ, Phước Hội, Phước Long Thọ, Láng Dài, Long Tân. 

(ii). Huyện Long Điền: Xã Tam Phước, An Nhứt. 

(iii). Thành phố Bà Rịa: Xã Hòa Long, Long Phước. 

(iv). Huyện Xuyên Mộc: Xã Phước Thuận, Phước Tân, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, 
Bông Trang, Hoà Hiệp, Hoà Hội, Hoà Bình, Hoà Hưng, Bàu Lâm và Tân 
Lâm. 

(v). Huyện Châu Đức: Xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba, Bàu Chinh, Láng 
Lớn, Đá Bạc, Xuân Sơn, Bình Giã, Bình Trung, Sơn Bình, Quảng Thành, 
Cù Bị, Suối Rao. 

(vi). TX. Phú Mỹ: Xã Sông Xoài, Hắc Dịch, Châu Pha, Tóc Tiên. 

Đối tượng phục vụ gồm toàn bộ các hộ dân, các cơ sở y tế, giáo dục, các cơ quan đơn 
vị hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà máy, cơ sở sản xuất chế biến, các 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong vùng quy hoạch. 

Bảng 149. Phân vùng cấp nước khu vực nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2030 

TT Nhà máy/khu vực cấp 
nước Địa phương 

Tổng công suất nhà máy cấp nước 
(m3/ngày-đêm) 

Năm 2020 Năm 2030 
1  Nhà máy Châu Pha   11.629 11.372 
 Sông Xoài Phú Mỹ 1.120 1.474 
 Hắc Dịch Phú Mỹ 3.679 4.195 
 Tóc Tiên Phú Mỹ 2.047 2.398 
 Châu Pha Phú Mỹ 2.212 0 
 Cù Bị Châu Đức 1.536 1.945 
 Láng Lớn Châu Đức 1.034 1.359 
2  Nhà máy Sông Ray   26.699 49.855 
 Bình Ba Châu Đức 1.344 1.721 
 Suối Nghệ Châu Đức 1.729 2.169 
 Nghĩa Thành Châu Đức 1.797 2.250 
 Đá Bạc Châu Đức 3.933 9.487 
 Bình Giã Châu Đức 1.438 1.832 
 Bình Trung Châu Đức 1.214 1.569 
 Quảng Thành Châu Đức 1.562 1.975 
 Xuân Sơn Châu Đức 1.383 1.766 
 Sơn Bình Châu Đức 1.379 1.762 
 Suối Rao Châu Đức 667 931 
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TT Nhà máy/khu vực cấp 
nước Địa phương 

Tổng công suất nhà máy cấp nước 
(m3/ngày-đêm) 

Năm 2020 Năm 2030 
 Bàu Chinh Châu Đức 696 965 
 Bàu Lâm Xuyên Mộc 1.507 1.898 
 Hòa Hưng Xuyên Mộc 795 1.065 
 Hòa Bình Xuyên Mộc 1.718 2.139 
 Phước Tân Xuyên Mộc 2.955 3.405 
 Xuyên Mộc Xuyên Mộc 450 1.942 
 Phước Thuận Xuyên Mộc 2.132 10.230 
 Châu Pha Tân Thành 0 2.748 
3  Nhà máy Đá Bàng   42.363 75.564 
 Hòa Long Bà Rịa 3.128 3.584 
 Long Phước Bà Rịa 1.353 1.696 
 Đất Đỏ Đất Đỏ 2.784 3.287 
 Phước Hải Đất Đỏ 9.693 11.264 
 Phước Long Thọ Đất Đỏ 12.945 25.501 
 Phước Hội Đất Đỏ 891 1.072 
 Long Mỹ Đất Đỏ 583 722 
 Lộc An Đất Đỏ 2.881 3.461 
 Long Tân Đất Đỏ 772 942 
 Láng Dài Đất Đỏ 794 968 
 Xã An Nhứt Long Điền 586 729 
 Xã Tam Phước Long Điền 1.687 1.877 
 Phước Thuận Xuyên Mộc 4.265 20.460 
4  Nhà máy Hòa Hiệp   6.547 6.775 
 Tân Lâm Xuyên Mộc 1.133 1.461 
 Hòa Hiệp Xuyên Mộc 2.778 3.382 
 Hòa Hội Xuyên Mộc 1.537 1.933 
 Xuyên Mộc Xuyên Mộc 1.100 0 
5  Nhà máy Sông Hỏa   5.321 10.183 
 Bưng Riềng Xuyên Mộc 4.627 9.236 
 Bông Trang Xuyên Mộc 694 948 
  TỔNG CỘNG   92.559 153.749 

(3). Cấp nước các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

(i). Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 15 KCN đang hoạt động, 
Trong 15 khu công nghiệp của tỉnh đã có chủ đầu tư hạ tầng thì 14 khu công 
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nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000), riêng khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn chưa lập 
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhưng nằm trong quy hoạch phân khu đảo 
Long Sơn, TP. Vũng Tàu. 

(ii). Như đã tính toán, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 08 nhà máy, trạm cấp nước 
phục vụ cho đô thị và cho 15 khu công nghiệp (06 nhà máy nước mặt và 02 
nhà máy nước dưới đất) với tổng công suất thiết kế khoảng 470.000 
m3/ngày-đêm đủ đáp ứng cho nhu cầu cấp nước KCN và Cụm CN là khoảng 
260.000 m3/ngày-đêm. Ngoài ra, đối với các Nhà máy lớn trong các KCN 
còn có hoạt động xin cấp phép tự khai thác nước mặt tại sông Thị Vải - Cái 
Mép nhằm cung cấp nước phục vụ sản xuất trong nội bộ Nhà máy. 

1.3.3. Định hướng phân bố không gian hạ tầng thoát nước  
(1). Phương án thoát nước mưa 

(i). Phân loại các đô thị theo định hướng phát triển từ đó đưa ra các chỉ tiêu 
tính toán hệ thống thoát nước mưa và tần suất thủy văn tính toán cho phù 
hợp. 

(ii). Lưu vực thoát nước cho toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phân chia theo lưu 
vực các trục tiêu thoát nước trên địa bàn tỉnh, cơ bản có 4 lưu vực thoát 
nước chính tác động lên định hướng thoát nước mưa của các đô thị: 

• Lưu vực thoát nước sông Thị Vải: Thoát nước cho khu vực TX. Phú Mỹ. 

• Lưu vực sông Dinh: Thoát nước cho khu vực Châu Đức, Long Điền, khu 
vực Bà Rịa và một phần TP. Vũng Tàu. 

• Lưu vực sông Ray: Thoát nước cho khu vực huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ. 

• Lưu vực suối Chùa: Thoát nước cho khu vực phía Đông tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(iii). Đưa ra các giải pháp cụ thể cho các loại đô thị và các khu vực phát triển: 
Đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực tập trung phát triển công nghiệp, nông 
nghiệp... 

(iv). Xây dựng hệ thống các trục tiêu thoát nước chính đi bên trong đô thị góp 
phần tạo cảnh quan và thu gom nước mưa triệt để khi có mưa lớn. 

(v). Các giải pháp thoát nước khác bao gồm định hướng quy hoạch hệ thống 
hồ chứa nước, hồ cảnh quan, hồ điều hòa hỗ trợ thoát nước, đặc biệt với 
các đô thị ven biển có ảnh hưởng của yếu tố thủy triều và biến đổi khí hậu 
nước biển dâng. 

(2). Phương án thoát nước thải 

(i). Bám sát định hướng quy hoạch cấp nước sinh hoạt từ đó đưa ra các chỉ 
tiêu tính toán thu gom cho phù hợp, bao gồm các loại nước thải: 

• Nước thải sinh hoạt; 

• Nước thải công nghiệp, nước thải phục vụ sản xuất; 
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• Nước thải phục vụ chế biến thủy sản; 

• Nước thải y tế, nước thải nguy hại; 

(ii). Định hướng phân loại các loại hình nước thải , đưa ra các loại hình trạm xử 
lý cho phù hợp với các phân vùng thu gom nước thải. 

(iii). Chỉ tiêu tính toán dự thải thoát nước thải theo QCXDVN 01-2021/BXD 

(iv). Đưa ra các giải pháp thu gom và xử lý nước thải cụ thể cho các loại đô thị 
và các khu vực phát triển: Đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực tập trung 
phát triển công nghiệp, nông nghiệp... 

(v). Xử lý nước thải khu vực nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường. 

1.4. Hạ tầng thủy lợi  
1.4.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Phát triển hạ tầng thủy lợi bảo đảm tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước cho nông nghiệp, 
dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, 
hiệu quả với trường hợp bất lợi nhất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, gắn với xây dựng đường giao thông nội đồng, 
đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn và cấp 
nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;  

(2). Đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%, trong đó tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước đạt 80%;  

(3). Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt 90%. 

(4). Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh đạt 95%. 

(5). Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi. Đến 
năm 2025 có 70% tổ thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững trên cơ sở tự 
nguyện, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. 

(6). Hoàn thiện thể chế, chính sách trong công tác quản lý thủy lợi; nâng cấp cơ sở hạ 
tầng thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. 

(7). Cấp nước cho hoạt động kinh tế ven biển, trên biển, dịch vụ nghề cá, chủ động 
cấp nước cho Côn Đảo,  

(8). Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi 
đảm bảo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi đạt tiêu chuẩn 
cấp cho các hoạt động sử dụng nước. 

1.4.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng thủy lợi  
a). Phương án cấp nước tưới 

(1). Giải pháp quy hoạch thủy lợi cho cấp nước tưới trên các lưu vực sông tỉnh Bà Rịa 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

539 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Vũng Tàu vẫn là khai thác các nguồn nước tự có bằng các công trình hồ chứa, 
đập dâng và trạm bơm để cấp nước tưới. Các vị trí có thể xây dựng hồ chứa, đến 
nay hầu như đã được xây dựng hồ. Chỉ còn một số vị trí có thể xây dựng thêm hồ 
chứa và đập dâng nhỏ nhằm tận dụng hết nguồn nước. Để nâng cao diện tích tưới 
của các công trình cần thực hiện các giải pháp: 

(i). Khai thác và điều hòa nguồn nước hồ chứa sông Ray bằng cách: Hoàn 
chỉnh hệ thống kênh mương của hồ Sông Ray, bổ sung nguồn nước từ hồ 
Sông Ray cho các vùng thuộc huyện Xuyên Mộc. 

(ii). Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa  hệ thống kênh 
mương. 

(iii). Xây dựng mới một số công trình tạo nguồn và phục vụ tưới.  

(iv). Hồ Sông Ray 2: Kết quả điều tiết hồ Sông Ray với chuỗi dòng chảy tính 
toán 33 năm cho thấy hồ xả thừa chủ yếu từ tháng VIII đến tháng XI, với 
lưu lượng xả thừa trung bình năm là Q=7,24 m3/s (W=228 triệu m3).  

(2). Trong điều kiện nguồn nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khan hiếm thì cần có giải 
pháp khai thác lượng nước xả thừa này một cách hiệu quả tránh lãng phí. Với điều 
kiện địa hình ở hạ du hồ Sông Ray cho phép xây dựng thêm hồ chứa nhỏ để điều 
tiết lại một phần lượng nước xả thừa. Hồ Sông Ray 2 dự kiến xây dựng nằm ở hạ 
du cách đập Sông Ray khoảng 4,5 km theo đường chim bay. Nhiệm vụ của hồ 
Sông Ray sơ bộ được xác định như sau: 

(i). Tham gia cắt giảm lũ cho hạ du hồ Sông Ray khi xả lũ; 

(ii). Cấp nước tưới cho khoảng 1.500 ha đất SXNN; 

(iii). Cấp nước sinh hoạt cho dân cư vùng ven biển Xuyên Mộc khoảng 5.000 
m3/ngày đêm 

(3). Hồ Sông Ray 2 sẽ điều tiết lượng nước xả thừa của hồ Sông Ray do vậy việc tích 
nước của hồ chủ yếu từ tháng VIII đến tháng XI Kết quả tính toán điều tiết xác định 
các thông số sơ bộ của hồ Sông Ray 2 như sau: 

(i). Diện tích lưu vực:   780 km2 

(ii). Mực nước dâng bình thường: 36,62 m 

(iii). Mực nước chết:   19,0 m 

(iv). Dung tích toàn bộ:   13,56 triệu m3 

(v). Dung tích hữu ích:    13,17 triệu m3 

(vi). Dung tích chết:   0,39 triệu m3 

(vii). Diện tích ứng với MNDBT:  146,7 ha 

(4). Hồ Sông Cầu: Hồ chứa nước Sông Cầu nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thành và xã 
Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hồ có nhiệm vụ cấp nước canh tác 
sản xuất nông nghiệp dọc 2 bên lòng hồ cho Xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức và 
xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cấp nước sinh hoạt, phục vụ du 
lịch, cải tạo môi trường sinh thái và cắt lũ cho hạ du sông Dinh, đặc biệt là TP. Bà 
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Rịa. Vị trí đầu mối hồ Sông Cầu dự kiến nằm dưới ngã 3 sông Dinh và Sông Châu 
Pha khoảng 1,0 km về hạ lưu và cách TP. Bà Rịa khoảng 6,0 km. Nhiệm vụ của 
hồ Sông Cầu sơ bộ được xác định như sau: 

(i). Cấp nước tưới cho khoảng 300 ha đất canh tác của xã Nghĩa Thành và lân 
cận. 

(ii). Cấp nước sinh hoạt cho 5.000 dân trong vùng dự án. 

(iii). Giảm lũ, giảm ngập lụt cho hạ du Sông Dinh. 

(iv). Các nhiệm vụ kết hợp: Tạo điểm du lịch, cải tạo môi trường sinh thái. 

(v). Thông số hồ Sông Cầu như sau: 

• Diện tích lưu vực:  272 km² 

• Mực nước dâng bình thường: 12,80 m 

• Mực nước chết:   10,20 m 

• Dung tích toàn bộ:  3,4 triệu m³ 

• Dung tích hữu ích:  2,3 triệu m³ 

• Dung tích chết:   1,1 triệu m³ 

• Diện tích mặt hồ tại MNDBT: 93,4 ha 

Danh mục công trình dự kiến đầu tư trong giai đoạn đến 2030 như sau: 

Bảng 150. Các công trình phục vụ tưới dự kiến đến 2030 

TT Tên công trình Kinh phí (106 
đồng) 

I  Sửa chữa, nâng cấp             1.095.294  
1  Sửa chữa, nâng cấp đập Cầu Mới                 16.294  
2  Nạo vét, phát quang khơi thông dòng suối Sông Cầu                    7.000  
3  Sửa chữa mặt đập công trình hồ chứa nước Sông Ray                   5.000  
4  Cứng hoá mái, mặt đập hồ Lồ Ồ                 30.000  
5  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Giàu                 35.000  
6 Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Các                 40.000  
7  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Sông Hỏa                 30.000  
8 Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Môn                 35.000  
9 Cứng hóa mái, mặt đập hồ Châu Pha                 40.000  
10  Cứng hóa mái đập công trình hồ chứa nước Tầm Bó                 40.000  

11  Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ 
chứa nước sông Ray trên địa bàn huyện Châu Đức                 89.000  

12  
Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (đoạn từ cầu Đất Đỏ đến 
đập Quay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) -Tổng mức đầu tư dự kiến 
450.000, dự kiến thực hiện đến năm 2030  

             450.000  
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TT Tên công trình Kinh phí (106 
đồng) 

13  Nạo vét sông Bà Đáp huyện Đất Đỏ (đoạn từ Đập Quay đến Cửa Lộc 
An)                  80.000  

14  
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nội đồng dọc 02 kênh Bà Đáp đoạn 
xã Phước Hội và thảm nhựa các đoạn đường nội đồng tiếp giáp quốc 
lộ, tỉnh lộ huyện Đất Đỏ  

               55.000  

15  Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống mương Bồng (cầu Đất Đỏ) 
đến đập Ngã Hai, huyện Đất Đỏ và Long Điền               120.000  

16  Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ 
chứa nước Sông Ray trên địa bàn huyện Đất Đỏ                 23.000  

II Xây dựng mới            2.548.000  
17  Hồ chứa nước sông Cầu               222.000  
18  Xây dựng hồ chứa nước Sông Ray 2            1.200.000  
19  Xây dựng hồ chứa nước Bình Châu  800.000  
20  Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo - Cỏ Ống                 50.000  
21  Hồ chứa nước tại bãi Đầm Trầu - Côn Đảo               276.000  

22 Các hồ chưa (Suối Ớt, Lò Vôi, Đất Dốc, Ông Câu) trên địa bàn huyện 
Côn Đảo  

b). Phương án tiêu nước, phòng chống lũ 

Giải pháp tiêu thoát nước chủ yếu cho các lưu vực sông ở Bà Rịa - Vũng Tàu là chủ động 
tiêu thoát nước bằng các kênh rạch tự nhiên kết hợp nạo vét mở rộng nhằm đảm bảo 
năng lực tiêu thoát. Cần thực hiện một số giải pháp sau: 

(1). Nâng cấp sửa chữa công trình hiện có: 

Các công trình hiện nay bị bồi lấp nên khả năng tiêu thoát bị giảm. Để đảm bảo 
cho các công trình đạt năng lực thiết kế cần phải nâng cấp, sửa chữa các công 
trình đã bị xuống cấp. 

Xây dựng công trình tiêu mới: tại các khu vực bị ngập úng do chưa có công trình 
tiêu. Các công trình này chủ yếu là nạo vét mở rộng các kênh rạch hiện có nhưng 
đã bị bồi lấp, lấn chiếm, mở rộng khẩu độ các cầu cống qua đường nhằm đảm bảo 
khả năng tiêu thoát.  

Bảng 151. Các công trình tiêu cần nâng cấp, nạo vét 

TT Tên  công trình Vị trí DT tiêu (ha) Ghi chú 
 Tổng cộng  5.670  
I TX. Phú Mỹ  520  
1 Kênh tiêu Phước Lộc Tân Phước 250 Nâng cấp, nạo vét 
2 Kênh tiêu Láng Cát Tân Hải 150 Nâng cấp, nạo vét 
3 Kênh tiêu Đông Hải Tân Hải 120 Nâng cấp, nạo vét 
II Huyện Long Điền  100  



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

542 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên  công trình Vị trí DT tiêu (ha) Ghi chú 
1 Kênh tiêu Long Liên - Long Toàn  100 Nâng cấp, nạo vét 
III Huyện Đất Đỏ  1.000  
1 Nâng cấp HT tiêu Đất Đỏ 1 Phước Hội  Nâng cấp, nạo vét 
2 Nâng cấp HT tiêu Đất Đỏ 2 TT Đất Đỏ  Nâng cấp, nạo vét 
IV Huyện Xuyên Mộc  2.260  
1 Kênh  tiêu Bàu Ngứa Tân Lâm 400   
2 Kênh tiêu Phước Thuận Ph. Thuận 1.250 Nâng cấp, nạo vét 
3 Kênh tiêu Bàu Ma Hòa Hiệp 50 Nâng cấp, nạo vét 
4 Kenh tiêu thị trấn Phước Bửu  TT.Ph. Bửu 20 Nâng cấp, nạo vét 
5 Kênh tiêu Bàu Sôi Tân Lâm 20 Nâng cấp, nạo vét 
6 Kênh tiêu Bàu Lâm Bàu Lâm 20 Nâng cấp, nạo vét 
7 Công trình tiêu Bình Châu Bình Châu 500 Nâng cấp, nạo vét 

(2). Hệ thống đê, kè biển 

(i). Phân vùng bố trí giải pháp: Căn cứ vào đặc điểm đường bờ, khu vực bờ 
biển từ mũi Nghinh Phong đến Bình Châu được chia làm 04 đoạn như sau: 

• Đoạn 1: từ mũi Nghinh Phong đến mũi Kỳ Vân; 

• Đoạn 2: từ mũi Kỳ Vân đến mũi Hồ Tràm; 

• Đoạn 3: từ mũi Hồ Tràm đến mũi Ba Kiềm; 

• Đoạn 4: từ mũi Ba Kiềm đến Bình Châu. 

(ii). Phương án bố trí hệ thống đê, kè biển: Dựa trên kết quả nghiên cứu các 
trọng điểm xói lở về các vấn đề như tốc độ xói lở, nguy cơ và mức độ thiệt 
hại tiềm năng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các 
công trình hạ tầng xây dựng, trình tự ưu tiên thực hiện các giải pháp được 
đề xuất như sau: 

• Thực hiện các giải pháp nuôi bãi, chuyển cát tại các khu vực trọng điểm 
sạt lở; thực hiện các giải pháp ổn định bờ biển cho đoạn từ cửa Bến Lội 
đến Bình Châu; các công trình kè kết hợp bù cát tái tạo bãi bảo vệ khu 
dân cư thị trấn Long Hải; Xây dựng các công trình ngăn cát, giảm sóng, 
ổn định tuyến luồng tại các cửa Lộc An và cửa Lấp; 

• Xây dựng kè kết hợp bù cát tạo bãi đoạn từ Dinh Cô đến hết khu dân 
cư hiện hữu (về phía nam); Bù cát tái tạo bãi tại các khu vực kè thị trấn 
Phước Hải; Xây dựng các công trình kè mỏ hàn, mũi điều khiển tại các 
khu vực mũi Ba Kiềm, mũi Cơm Thiêu đến mũi Kỳ Vân; Xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ từ đoạn kè hiện hữu thị trấn Phước Hải đến đê hữu chắn 
sóng cửa Lộc An; 

• Xây dựng các công trình kè cảnh quan kết hợp bồi đắp tạo bãi phía 
trước và các công trình khác ở các khu vực còn lại; 
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Chi tiết việc phân kỳ đầu tư được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 152. Tổng hợp phân kỳ đầu tư theo đoạn đường bờ 

TT Tên hạng mục công trình 
Kinh phí ban đầu (tỷ đồng) 

Giai đoạn 1 
(2021-2025) 

Giai đoạn 2 
(2025-2030) 

Giai đoạn 3 
(sau 2030) 

Tổng 

1 
Đoạn từ mũi Nghinh Phong đến 
mũi Kỳ Vân 

649.992 455.532 219.534 1,325.058 

1.1 
Đoạn từ mũi Nghinh Phong đến Cửa 
Lấp 

498.225 135.200 219.534 852.959 

1.2 Đoạn Cửa Lấp đến Phước Hưng  110.406  110.406 

1.3 
Đoạn thị trấn Long Hải (Phương án 
1) 

151.767 209.926  361.693 

2 Đoạn bờ biển từ mũi Kỳ Vân đến 
mũi Hồ Tràm 436.508 384.701 505.567 1,326.776 

2.1 Đoạn thị trấn Phước Hải 20.711 224.840  245.551 

2.2 Đoạn cửa Lộc An 35.880 388.011  423.891 

2.3 
Đoạn từ Lộc An đến mũi Hồ Tràm 
(phương án 1) 

151.767  505.567 657.334 

3 Đoạn bờ biển từ mũi Hồ Tràm đến 
mũi Ba Kiềm (phương án 1) 224.840 72.670 317.961 615.471 

3.1 
Đoạn bờ biển từ mũi Hồ Tràm đến 
khu Hồ Cốc 

224.840  317.961 542.801 

3.2 Đoạn mũi Ba Kiềm  72.670  72.670 

4 
Đoạn bờ biển từ mũi Ba Kiềm đến 
Bình Châu 

119.635   119.635 

4.1 
Đoạn từ mũi Ba Kiềm đến cửa Bến 
Lội 

80.730   80.730 

4.2 
Đoạn từ mũi cửa Bến Lội đến hết địa 
phận xã Bình Châu (phương án 
1) 

38.905   38.905 

 TỔNG 1430.975 912.903 1,043.062 3,386.940 

1.4.3. Giải pháp chủ yếu 
a). Giải pháp công trình 

(1). Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa các công trình thủy lợi hiện có. Trong đó, tập trung 
chủ yếu vào hệ thống kênh nội đồng dẫn nước từ sông Ray. Đánh giá và điều 
chỉnh nhiệm vụ tưới cho cây trồng cạn của các công trình thủy lợi hiện có và bổ 
sung các công trình thủy lợi mới để tưới cho cây trồng cạn chủ lực. 

(2). Đầu tư công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, khắc phục nguy cơ lây 
truyền dịch bệnh qua nguồn nước, tăng cường kiểm soát chất lượng nước. Đề 
xuất các giải pháp cung cấp nước mặn, nước ngọt chủ động, đảm bảo chất lượng 
nước cho khu vực nuôi công nghiệp,trọng tâm nuôi cá, tôm nước lợ. Tổ chức lại 
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sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp, nuôi tiết kiệm nước và xử 
lý nước. 

(3). Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, kênh nội đồng đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh. 

(4). Rà soát các công trình hồ đập hư hỏng, xuống cấp để sửa chữa,nâng cấp đảm 
bảo an toàn; kiểm định đập, đánh giá lại khả năng xả lũ có xét đến biến đổi khí hậu 
và phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, từng bước nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong việc quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa; tăng cường năng lực dự báo 
lũ, hạn hán cho các hồ chứa; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho vùng 
hạ lưu trong trường hợp xả lũ khẩn cấp hoặc sự cố công trình.  

(5). Xây dựng hệ thống đê kè biển để chống sạt lở, ứng phó với BĐKH nước biển 
dâng. 

(6). Xây dựng các hồ Sông Ray 2, hồ Sông Cầu để cắt giảm lũ và điều tiết nước  

(7). Nâng cấp xây dựng khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão kết hợp với dịch vụ hậu 
cần nghề cá, cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ PCTT. 

b). Giải pháp phi công trình 

(1). Ứng dụng công nghệ tưới hiện đại, tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực. 

(2). Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thủy lợi, hệ thống thông tin, công cụ hỗ trợ ra 
quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

(3). Xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ hồ chứa, hệ thống quan trắc chuyên dùng phục 
vụ quản lý và điều hành hồ chứa, lập và cập nhật bản đồ ngập lụt hạ du các hồ 
chứa ứng với các kịch bản xả lũ, vỡ đập. Vận hành hiệu quả hồ chứa, đáp ứng 
nhu cầu sản xuất, dân sinh nhưng phải đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. 

(4). Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, tổ chức 
thủy nông cơ sở (Hợp tác xã, Tổ hợp tác dùng nước) gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Nâng cao tính tự nguyện, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc 
xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi. Ban hành cơ chế khuyến khích các 
thành phần kinh tế, tư nhân tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

(5). Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, khai thác thủy lợi; tổ chức đào tạo, tập huấn, 
nâng cao năng lực cho tổ chức thủy lợi cơ sở, đáp ứng các quy định về quản lý 
khai thác công trình thủy lợi. 

1.5. Hạ tầng thông tin và truyền thông 
1.5.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng nền tảng, các mục tiêu của Chính quyền 
điện tử và chuyển đổi số ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số; ưu tiên đẩy nhanh chuyển đổi số ở một số lĩnh vực: giáo dục, y tế, 
nông nghiệp, du lịch, giao thông. Thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

545 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

số, kinh tế số và xã hội số.  

Đến năm 2030, hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số, phát triển ổn định và thịnh vượng, thử nghiệm các công nghệ và 
mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền, 
đáp ứng phương thức sống mới, phương thức làm việc mới trong một môi trường số an 
toàn, rộng khắp.  

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đích đến là sự hài lòng 
của người dân, doanh nghiệp. Gia tăng tương tác giữa các cơ quan nhà nước với nhân 
dân, triển khai xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cấp 
thấp nhất là cấp xã, phấn đấu mỗi hộ gia đình một đường cáp quang Internet, mỗi hộ gia 
đình một địa chỉ số. Hoàn thiện hạ tầng 4G, chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các khu 
công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.  

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển 
đổi số. 

Đến 2050, hoàn thiện các mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
định hướng Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển ổn định, thịnh vượng, đổi mới toàn diện hoạt 
động quản lý, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước; hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp số, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi 
trường số an toàn, rộng khắp. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Hạ tầng bưu chính 

(i). Đến năm 2025: 

• Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%. 

• Tỷ lệ đơn hàng trực tuyến/số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp 
bưu chính đạt trên 50%, trong đó, tỷ lệ đơn hàng được thanh toán trực 
tuyến/số lượng đơn hàng trực tuyến của các doanh nghiệp bưu chính 
đạt 30%. 

• Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ thương mại điện tử và logistics đạt 
khoảng 20-25%.  

• Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử đạt 10-
15%. Nhu cầu được tiếp nhận, trả hồ sơ tại nhà trên hạ tầng bưu chính 
số đạt 30%. 

• Tỷ lệ bưu gửi được gắn tra cứu, định vị/tổng số bưu gửi đạt 70%. 

(ii). Đến năm 2030: 

• Tỷ lệ đơn hàng trực tuyến/số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp 
bưu chính đạt trên 80%, trong đó, tỷ lệ đơn hàng được thanh toán trực 
tuyến/số lượng đơn hàng trực tuyến của các doanh nghiệp bưu chính 
đạt 50%. 

• Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ thương mại điện tử và logistics đạt 25-
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30%. 

• Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử đạt 15-
20%. Nhu cầu được tiếp nhận, trả hồ sơ tại nhà trên hạ tầng bưu chính 
số đạt 70%. 

• Tỷ lệ bưu gửi được gắn tra cứu, định vị/tổng số bưu gửi đạt 100%. 

• 100% doanh nghiệp bưu chính có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, 
Bigdata… để hỗ trợ công tác chia chọn, phát bưu gửi… 

(2). Hạ tầng viễn thông - hạ tầng số 

(i). Đến năm 2025 

• Hoàn thiện tuyến cáp quang quốc tế trên đất liền và trên biển, dung 
lượng kết nối đạt tối thiểu 60TBps, đa dạng theo các hướng kết nối nhằm 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đường truyền trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Kết nối với các tuyến cáp đất liền xuyên biên giới theo 
các hướng Việt Nam - Lào - Myamar, Việt Nam - Campuchia, bảo đảm 
kết nối dung lượng lớn, tốc độ cao từ Việt Nam đi quốc tế. 

• Xây dựng và nâng cấp tuyến truyền dẫn liên tỉnh (bao gồm cả tuyến 
truyền dẫn dự phòng) thuộc các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh. Xây dựng tuyến truyền dẫn quang nội 
tỉnh bảo đảm dung lượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng, phục vụ nhu 
cầu phát triển các khu vực cảng biển và logistics, các khu du lịch trọng 
điểm, khu khai thác dầu khí, khu vực Côn Đảo và các đô thị hạt nhân 
phục vụ phát triển đô thị thông minh (TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, TX. Phú 
Mỹ. 

• Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông theo tuyến đường, phố đạt 
25-30% (chỉ tính các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường trục). Tỷ lệ ngầm 
hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông tính theo tuyến đường, phố khu vực 
đô thị đạt 30 - 35% (chỉ tính các tuyến đường, phố nằm trong khu vực 
đô thị). Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu 
vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới. 

• Phát triển cáp quang băng rộng tại huyện Côn Đảo. 

• Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G. Phát triển mới các trạm thu phát sóng 
5G đảm bảo mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu trung 
tâm hành chính cấp xã. Ưu tiên phát triển mạng thông tin di động 5G tại 
khuc công nghiệp, khu vực cảng biển quốc tế, các khu du lịch trọng 
điểm, khu khai thác dầu khí và các đô thị hạt nhân phục vụ phát triển đô 
thị thông minh (TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ). Bảo đảm bán 
kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small 
cells 5G) tối thiểu đạt 0,5 km/cột. 

• Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đối với các vị trí trạm xây dựng mới đạt 
trên 30%. Tỷ lệ cột ăng ten không cồng kềnh, kích thước nhỏ gọn, thân 
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thiện với môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh 
quan chiếm trên 15% tổng số cột ăng ten xây dựng mới.  

• Thực hiện cải tạo, chuyển đổi trên 20% hệ thống cột ăng ten thu phát 
sóng thông tin di động loại cồng kềnh (A2) sang loại cột ăng ten không 
cồng kềnh (A1) hoặc cột ăng ten có kích thước nhỏ gọn, thân thiện với 
môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan tại 
TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu và trung tâm các huyện. 

• Tỷ lệ thiết bị IoT/100 dân đạt đạt từ 20 - 25 thiết bị/100 dân, đặc biệt 
trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông thông minh, y tế thông 
minh, giáo dục thông minh, công nghiệp thông minh và du lịch thông 
minh. 

• Tỷ lệ mỗi hộ gia đình có thuê bao Internet cáp quang đạt 100%. 

• Tốc độ kết nối băng rộng di động đạt 100Mbps. Tốc độ kết nối băng rộng 
cố định đạt 200Mbps. 

• Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ di động có điện thoại thông minh đạt 100%. 

(ii). Đến năm 2030: 

• Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông theo tuyến đường, phố đạt  
30%-35% (chỉ tính các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường trục). Tỷ lệ 
ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông tính theo tuyến đường, phố khu 
vực đô thị đạt 40-45% (chỉ tính các tuyến đường, phố nằm trong khu vực 
đô thị). 

• Phổ cập mạng di động 5G trên toàn tỉnh. Bảo đảm bán kính phục vụ có 
một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small cells 5G) tối 
thiểu đạt 0,4 km/cột. 

• Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đối với các vị trí trạm xây dựng mới đạt 
trên 65%. Tỷ lệ cột ăng ten không cồng kềnh, kích thước nhỏ gọn, thân 
thiện với môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh 
quan chiếm trên 40% tổng số cột ăng ten xây dựng mới. 

• Thực hiện cải tạo, chuyển đổi trên 25% hệ thống cột ăng ten thu phát 
sóng thông tin di động loại cồng kềnh (A2) sang loại cột ăng ten không 
cồng kềnh (A1) hoặc cột ăng ten có kích thước nhỏ gọn, thân thiện với 
môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan tại 
thành phố Bà Rịa, TP. Vũng Tàu và trung tâm các huyện. 

• Tỷ lệ thiết bị IoT/100 dân đạt đạt từ 65 - 70 thiết bị/100 dân, đặc biệt 
trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông thông minh, y tế thông 
minh, giáo dục thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, 
công nghiệp và môi trường thông minh. 

• Phát triển cáp quang băng rộng đến 100% thôn/xóm/bản trên địa bàn 
tỉnh. 
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• Phổ cập dịch vụ Internet cáp quang băng rộng toàn tỉnh.  

• Tốc độ kết nối băng rộng di động đạt 200Mbps. Tốc độ kết nối băng rộng 
cố định đạt 400Mbps. 

• Tỷ lệ dân số sử dụng Mobile Money đạt 80%. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Đến năm 2050, Bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của tỉnh và của nền kinh tế số, đặc 
biệt là của thương mại điện tử và logistics; mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không 
gian hoạt động mới; bảo đảm dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; thúc đẩy 
phát triển hạ tầng số, Chính quyền số, xã hội số. 

1.5.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng thông tin và truyền 
thông 

a). Hạ tầng bưu chính  

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra Biển 
Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối với Thành 
phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác bằng đường bộ, đường không và đường thủy. 
Đây là tiềm năng lợi thế của bưu chính tỉnh trong việc phát triển thương mại điện tử và 
logistics. Để làm được điều này cần thiết phải xây dựng mạng lưới bưu chính công cộng 
nội tỉnh bao hệ thống trung tâm bưu chính tỉnh liên kết với trung tâm bưu chính vùng 
(vùng Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng). Hệ thống trung tâm bưu chính tỉnh đóng 
vai trò trung tâm kết nối, cho phép kết nối đường trục điểm - điểm với trung tâm bưu chính 
vùng, kết nối giữa các hệ thống trung tâm bưu chính tỉnh - bưu cục - điểm bưu điện văn 
hóa xã, tối ưu hoá quãng đường di chuyển. Hệ thống trung tâm bưu chính tỉnh đóng vai 
trò kiểm định, đóng gói, phân loại và bảo quản hàng hóa tập trung tại các huyện, thành 
phố, cụ thể: 

(1). 02 trung tâm bưu chính nội tỉnh đặt tại TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu: Đây là tuyến 
đường đầu mối giao thương chính, là khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao, 
trọng điểm về phát triển đô thị, cảng biển; trung tâm, động lực tăng trưởng chủ đạo 
của tỉnh; đầu mối giao lưu, liên kết, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. 02 trung tâm bưu chính này có vai trò cung ứng các dịch vụ hỗ trợ và điểm 
đầu liên kết các huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, kết nối với các Trung tâm bưu 
chính nội tỉnh khác và bưu cục của cả tỉnh…  

(2). Vùng động lực phát triển (bao gồm TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên 
Mộc), phát triển 03 trung tâm bưu chính nội tỉnh: 

(i). Vị trí đặt tại TX. Phú Mỹ: Kết nối trực tiếp với Trung tâm Bưu chính vùng và 
nằm trên trục đường kết nối giữa Bà Rịa đi Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, 
cung ứng các dịch vụ và nhu cầu bưu chính chủ yếu cho cả tỉnh. Trung tâm 
bưu chính tuyến sẽ đóng vai trò cung ứng và phân phối, góp phần thúc đẩy 
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn một cách nhanh chóng, chất lượng thông 
qua sàn thương mại điện tử. 

(ii). Vị trí đặt tại huyện Châu Đức: Nằm trên trục đường kết nối giữa Bà Rịa và 
Đồng Nai. Đóng vai trò cung ứng và phân phối, góp phần thúc đẩy tiêu thụ 
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sản phẩm trên địa bàn một cách nhanh chóng, chất lượng thông qua sàn 
thương mại điện tử. 

(iii). Vị trí đặt tại huyện Xuyên Mộc: Nằm trên trục đường kết nối giữa Bà Rịa và 
Bình Thuận. Trung tâm bưu chính này sẽ đóng vai trò cung ứng và phân 
phối, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn một cách nhanh 
chóng, chất lượng thông qua sàn thương mại điện tử. 

b). Hạ tầng viễn thông 

(1). Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: 

Các công trình viễn thông phục vụ sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của các cơ quan Đảng, 
Nhà nước: 

(i). Hoàn thành xây dựng trạm cập bờ của các tuyến cáp viễn thông trên biển 
và kết nối quốc tế: tiếp tục hoàn thiện 2 trạm cập bời trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu bảo đảm dung lượng truyền dẫn của Việt Nam ra quốc tế 
tốc độ cao, thông lượng lớn, kết nối đạt tối thiểu 60TBps, an toàn an ninh 
mạng, đảm bảo mục tiêu mở rộng không gian. Các doanh nghiệp viễn thông 
đầu tư, sử dụng chung các tuyến cáp quang quốc tế, đảm bảo khai thác 
hiệu quả dung lượng, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. 

(ii). Kết nối với các tuyến cáp đất liền xuyên biên giới theo các hướng Việt Nam 
- Lào - Myamar, Việt Nam - Campuchia, bảo đảm kết nối dung lượng lớn, 
tốc độ cao từ Việt Nam đi quốc tế.. 

(iii). Tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống thông tin duyên hải đảm bảo chức năng 
cung cấp các loại thông tin phục vụ hằng hải: Cấp cứu, cứu nạn, an toàn 
hàng hải… qua sóng mặt đất trên các dải tần VHF, MF, HF đã được quy 
hoạch. Ứng dụng các công nghệ giám sát, điều khiển liên đài cho toàn hệ 
thống; kiện toàn hạ tầng mạng kết nối nội bộ các đài thông tin duyên hải sử 
dụng công nghệ truyền dẫn cáp quang, vệ tinh…để đảm bảo độ tin cậy, tính 
sẵn sàng và khả năng xử lý hiệp đồng trong toàn hệ thống. 

(iv). Mạng viễn thông dùng riêng bảo đảm thông tin chỉ đạo, điều hành của các 
cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước đến Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cấp 
dung lượng cho các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ 
đạo, điều hành: 

• Nâng cấp dung lượng tuyến truyền dẫn viễn thông dùng riêng, kết nối 
từ mạng viễn thông dùng riêng của tỉnh tới thiết bị định tuyến của Bưu 
điện Trung ương. Xây dựng tuyến truyền dẫn dự phòng, đảm bảo an 
toàn khi thiên tai xảy ra. 

• Nâng cấp và xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang, kết nối các điểm 
truy nhập tại khu vực xã/phường/thị trấn, thôn/tổ/xóm tới hệ thống mạng 
viễn thông dùng riêng hiện tại. 

• Nâng cấp và thiết lập hạ tầng dự phòng các tuyến truyền dẫn cáp quang 
nối vòng Ring giữa các huyện, thành đảm bảo an toàn an ninh thông tin, 
đảm bảo an toàn thông tin khi thiên tai xảy ra. 
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• Lắp đặt và nâng cấp các thiết bị truy nhập đa dịch vụ tại trụ sở các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. 

(v). Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thuộc Binh 
chủng Thông tin Liên lạc có các hệ thống đường truyền bảo đảm thông tin, 
liên lạc chỉ đạo, chỉ huy từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến 
các đồn biên phòng: Nâng cấp hệ thống hiện trạng, xây dựng mới các vị trí 
chưa được triển khai. 

(vi). Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ nhiệm vụ an ninh thuộc Cục Thông tin 
Liên lạc có các hệ thống đường truyền bảo đảm thông tin, liên lạc chỉ đạo, 
chỉ huy từ Bộ Công an đến Công an tỉnh, từ Công an tỉnh đến Công an các 
huyện, TP. Bà Rịa: Nâng cấp hệ thống hiện trạng, xây dựng mới các vị trí 
chưa được triển khai. 

(2). Hạ tầng mạng cố định 

(i). Mạng truyền dẫn liên tỉnh: 

• Xây dựng và nâng cấp tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả 
tuyến truyền dẫn dự phòng) thuộc các tuyến: Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử 
dụng các dịch vụ băng thông rộng trong tương lai, đảm bảo việc kết nối 
dung lượng lớn, tốc độ cao, kết nối liên tỉnh, từ Trung ương đến địa 
phương, là hạ tầng quan trọng của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, 
phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

• Xây dựng các phương án nâng cấp, bảo vệ các công trình phục vụ an 
ninh quốc phòng, nhiệm vụ an ninh, đảm bảo dự phòng khi thiên tai, sự 
cố xảy ra. 

• Tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phát triển mạng truyền dẫn liên 
tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh 
theo nhu cầu.  

• Đối với các vùng đặc thù, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, 
an ninh: Các doanh nghiệp tiến hành xây dựng các tuyến truyền dẫn 
phải xin ý kiến và được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền về sự phù hợp đối với quốc phòng, an ninh. 

(ii). Mạng truyền dẫn nội tỉnh: 

• Xây dựng tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm dung lượng cao, kết 
nối liên huyện, liên vùng, đặc biệt là các vùng trung tâm kinh tế - chính 
trị, vùng động lực, vùng kinh tế trọng điểm, ưu tiên xây dựng đô thị thông 
minh, bao gồm: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và trung tâm các 
huyện; các khu vực cảng biển quốc tế: Thị Vải - Cái Mép, các khu vực 
cảng thủy nội địa…, các khu du lịch trọng điểm của Bà Rịa - Vũng Tàu, 
khu vực phát triển khai thác, thăm dò dầu khí, khu vực các trường đại 
học đảm bảo hạ tầng sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị này tham gia vào các 
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chuỗi công viên phần mềm của Việt Nam. 

• Xây dựng tuyến truyền dẫn dự phòng, đảm bảo an toàn khi thiên tai, sự 
cố xảy ra, đặc biệt các khu vực các xã ven biển. 

• Thực hiện cáp quang hoá toàn tỉnh, phát triển cáp quang đến tất cả các 
trạm viễn thông, trạm truy nhập, các tuyến cáp quang nội tỉnh đến các 
trạm viễn thông quy hoạch. 

• Phát triển cáp quang băng rộng đến 100% thôn/tổ/xóm trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Phát triển hạ tầng mạng truyền dẫn đồng bộ với phát triển đô thị, khu 
dân cư, tiện ích xã hội. 

• Nâng cấp và phát triển hạ tầng băng rộng cố định tốc độ và chất lượng 
cao đến các khu, cụm công nghiệp, nhằm phục vụ các yêu cầu của khu, 
cụm công nghiệp, cũng là tạo điều kiện hạ tầng cơ sở tốt để thu hút các 
dự án đầu tư. 

• Nâng cấp và hoàn thiện việc xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng 
kết nội liên thông với mạng WAN nội tỉnh, đảm bảo được tốc độ đường 
truyền, tính bảo mật và chất lượng tốt phục vụ cho phát triển và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của 
tỉnh. 

(3). Hạ tầng mạng cáp, cột treo cáp, công trình ngầm 

(i). Quy hoạch cáp treo trên cột viễn thông 

• Nguyên tắc xây dựng hệ thống cột treo cáp: Cột treo cáp chỉ được xây 
dựng ở khu vực ngoài đô thị, trường hợp nằm trong khu vực đô thị phải 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Các doanh nghiệp 
phải đầu tư, xây dựng, sử dụng chung hệ thống cột treo cáp nếu tuyến, 
hướng cột treo cáp giống nhau. 

• Khu vực treo cáp trên cột viễn thông: Việc treo cáp viễn thông phải tuân 
thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn và cảnh quan 
môi trường. Định hướng quy hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo 
cáp trên cột viễn thông giai đoạn 2021-2030: 

• Ngoài những khu vực quy hoạch ngầm hóa mạng ngoại vi thuộc các 
phường trong TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các thị trấn 
trên địa bàn tỉnh.  

• Khu vực hệ thống cột điện lực không đủ điều kiện để các doanh 
nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng hoặc khu vực không có hệ 
thống cột điện lực. 

• Khu vực, tuyến, hướng có địa hình khó khăn, không thể triển khai 
ngầm hóa. 

(ii). Quy hoạch cáp treo trên cột điện 
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Định hướng cáp viễn thông phối hợp lắp đặt trên cột điện tại các khu vực 
không có khả năng đi ngầm cáp trong các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, 
khu vực chưa thể hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông 
riêng biệt và được sự đồng ý của các đơn vị quản lý đường dây điện lực. 
Việc treo cáp viễn thông phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 
về kỹ thuật an toàn lưới điện và cảnh quan môi trường. Định hướng quy 
hoạch khu vực, tuyến, hướng được treo cáp trên cột điện (nếu còn khả 
năng treo thêm) giai đoạn 2021-2030: 

• Khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình ngầm tại 
khu vực đô thị. 

• Khu vực không thể xây dựng tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại 
khu vực đô thị. 

• Khu vực chưa thể xây dựng hạ tầng cống bể để hạ ngầm cáp viễn thông. 

• Khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ thấp: khu vực nông thôn, khu vực 
mật độ dân cư thưa thớt… 

(iii). Quy hoạch cáp ngầm: 

• Định hướng chung: 

• Triển khai thực hiện ngầm hóa mạng cáp trên địa bàn tỉnh theo khu 
vực địa giới hành chính (ưu tiên thực hiện ngầm hóa tại các khu vực 
trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, khu vực có yêu cầu cao về mỹ 
quan).  

• Trên địa bàn mỗi huyện/thị xã/thành phố quá trình ngầm hóa trước 
tiên sẽ thực hiện tại các tuyến đường trục, tuyến truyền dẫn chính, 
tập trung và phân chia lưu lượng tới các tới các khu vực. Sau giai 
đoạn ngầm hóa các tuyến đường trục, triển khai ngầm hóa tới các 
tuyến nhánh, tới các cụm dân cư. 

• Ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ với quá trình ngầm hóa 
mạng cáp truyền hình. Quá trình thực hiện ngầm hóa triển khai đồng 
bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng các ngành (giao thông, đô thị, xây 
dựng…) trên địa bàn mỗi khu vực. Ngầm hóa theo hướng sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, các ngành. Ưu tiên 
phát triển công trình kỹ thuật dùng chung giữa các ngành. 

• Tại những khu vực xây dựng mới hạ tầng mạng cáp (khu dân cư, 
khu đô thị mới, tuyến đường mới xây dựng…) thực hiện ngầm hóa 
toàn bộ hạ tầng mạng cáp tới thuê bao, cụm thuê bao. 

• Tại những khu vực mạng cáp đã được xây dựng từ trước: thực hiện 
ngầm hóa mạng cáp đến hệ thống tủ cáp trên các tuyến đường, 
tuyến phố, khu dân cư (ngầm hóa tới thuê bao tại các khu vực trung 
tâm, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan), cải tạo hệ thống mạng 
cáp đảm bảo mỹ quan đô thị. 
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• Khu vực nông thôn: cải tạo mạng cáp, rút ngắn cự ly cáp phục vụ, 
ngầm hóa mạng ngoại vi trên các tuyến truyền dẫn chính, tuyến 
đường trục, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan. 

• Quy hoạch khu vực, tuyến, hướng xây dựng hạ tầng cống, bể: 

• Khu vực trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, trung tâm hành chính 
- chính trị các huyện/thị xã/thành phố.  

• Khu vực yêu cầu cao về mỹ quan: khu vực nhà văn hóa, khu vực 
quảng trường, công viên. 

• Khu vực các tuyến đường, phố chính tại khu vực thành phố Vũng 
Tàu: 2 tháng 9, 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, …; 
TP. Bà Rịa: Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng, Phan Châu Trinh, Cách 
Mạng Tháng Tám, Hùng Vương, Phạm Hùng... 

• Khu vực các tuyến đường trục qua trung tâm huyện: QL51, 51B, 
QL56, đường TL48, 44A... 

• Khu vực các khu du lịch, khu di tích: Nhà tù Côn Đảo, Bạch Dinh, Di 
tích trận địa Pháo cổ, Hầm thủy lôi núi Lớn… 

• Khu vực các khu, cụm công nghiệp. 

• Khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: Thực hiện 
ngầm hóa mạng lưới hạ tầng kỹ thuật viễn thông ở các xã ven biển 
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. 

• Đối với khu vực một số tuyến đường, phố đã có hạ tầng hệ thống 
cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông và vẫn còn khả năng lắp đặt 
thêm cáp viễn thông khi triển khai ngầm hóa các tuyến cáp treo tại 
khu vực này bắt buộc các doanh nghiệp phối hợp dùng chung hạ 
tầng với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng cống bể. Trong một số trường 
hợp (trường hợp dung lượng lắp đặt của hệ thống cống bể đã sử 
dụng hết), có thể sử dụng giải pháp Maxcell để tăng dung lượng cáp 
của hệ thống cống bể hiện hữu và giảm chi phí đầu tư, cũng như tiết 
kiệm thời gian thi công. 

(4). Mạng thông tin di động 

(i). Quy hoạch mạng thông tin di động có tính đến sự phát triển của doanh 
nghiệp viễn thông mới, sự phát triển công nghệ mới như 5G và đảm bảo tối 
đa việc dùng chung cơ sở hạ tầng. Đảm bảo 100% khu vực có dân cư trên 
địa bàn tỉnh có sóng thông tin di động chất lượng tốt nhất. 

(ii). Mạng thông tin di động sẽ phát triển theo hướng mở rộng, nâng cao chất 
lượng vùng phủ sóng và đa dạng hoá dịch vụ gia tăng. Tăng chất lượng 
phủ sóng và dung lượng tại các trung tâm TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. 
Phú Mỹ và trung tâm các huyện, điểm du lịch, khu, cụm công nghiệp; khu 
đô thị, dân cư mới. 

(iii). Chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, khu công nghiệp, cụm công 
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nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây 
dựng, quy hoạch, bố trí các công trình hạ tầng cột ăng ten, hạ tầng số theo 
quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo khả năng sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng, tiết kiệm tài nguyên, chi phí.. 

Hình 102. Định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đến năm 2030 

 
(iv). Mạng thông tin di động 5G: 

• Đến năm 2025 mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu trung 
tâm hành chính cấp xã. Ưu tiên phát triển mạng thông tin di động 5G tại 
khu vực cảng biển quốc tế, các khu du lịch trọng điểm, khu khai thác dầu 
khí, các đô thị hạt nhân phục vụ phát triển đô thị thông minh (TP. Bà Rịa, 
TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ. 

• Bảo đảm bán kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao 
gồm cả small cells 5G) tối thiểu đạt 0,5 km/cột.  

• Đến năm 2030 mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu dân 
cư bảo đảm bán kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động 
(bao gồm cả small cells 5G) tối thiểu đạt 0,4 km/cột. Tỷ lệ sử dụng chung 
hạ tầng đối với các vị trí trạm xây dựng mới đạt trên 65%.  

• Quy hoạch phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung 
cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp (sử dụng chung hạ tầng công 
nghệ, hạ tầng cột phát sóng…) trên cơ sở tăng cường số lượng trạm 
thân thiện môi trường; nhằm giảm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan 
đô thị. 
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c). Hạ tầng số 

Phát triển hạ tầng số toàn diện bao gồm hạ tầng băng rộng và các nền tảng như IoT, AI, 
Big Data, an ninh mạng, định danh số và thanh toán điện tử. Trong đó, hạ tầng di động 
băng rộng 5G và hạ tầng băng rộng cố định sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển 
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 Phát triển hạ tầng số hướng tới chính quyền số, đô thị thông minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Phát triển hạ tầng số rộng khắp, đồng bộ với hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, 
năng lượng, điện nước, đô thị…, đảm bảo các hạ tầng này có thể tích hợp cảm biến để 
ứng dụng IoT trở thành hạ tàng số kết nối và liên thông từ Trung ương đến địa phương, 
liên thông với tất cả các ngành, lĩnh vực.  

Tỷ lệ hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị có khả năng tích 
hợp cảm biến, IoT để trở thành hạ tầng số đạt 20% vào năm 2025 và 100% vào năm 
2030. 

Tỷ lệ sản xuất công nghiệp được hỗ trợ ứng dụng hệ sinh thái IoT đạt 20% vào năm 2025 
và 100% vào năm 2030. 

d). Hạ tầng công nghệ thông tin 

Nghiên cứu xây dựng Khu công nghệ cao dự kiến được đặt tại Thị xã Phú Mỹ. Xây dựng 
khu công nghệ cao trở thành trung tâm đầu tư và phát triển khoa học công nghệ thông 
tin của tỉnh từng bước trở thành hạt nhân của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh vào lĩnh vực CNTT.  

Khu công nghệ cao trở thành nơi thu hút vốn đầu tư và sản xuất sản phẩm Phần cứng – 
điện tử; phần mềm, nội dung số, thu hút công nghệ và nhân lực công nghệ cao trong và 
ngoài nước góp phần xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, nâng cao 
trình độ công nghệ sản xuất, gia tăng tỷ lệ nội địa trong sản phẩm phần cứng – điện tử. 

Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư: môi trường sống và làm việc hấp 
dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài và huy động nguồn lực trong nước đầu tư khoa học 
công nghệ cao. Trong đó ưu tiên thu hút đầu tư trong và ngoài nước đối với lĩnh vực ưu 
tiên: máy tính, máy in, điện thoại... 

1.5.3. Giải pháp chủ yếu 
(1). Tập trung kiện toàn tổ chức để thiết lập mô hình tổ chức/hoạt động hợp lý; phát 

huy vai trò điều hành, định hướng, quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống chính 
trị và nền kinh tế, đảm bảo các sở, ngành vận hành liên thông, thông suốt. 

(2). Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển hạ 
tầng mạng viễn thông theo hình thức xã hội hóa, xây dựng phát triển hạ tầng mạng 
viễn thông tại các khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.  

(3). Ban hành quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng; quy chế phối hợp giữa các 
ngành, các doanh nghiệp trong xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, các quy định 
tính giá cho thuê hạ tầng viễn thông. Xây dựng các quy định, quy chế về xây dựng, 
ngầm hóa mạng cáp ngoại vi. 

(4). Ban hành quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng sử dụng 
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chung, hạ tầng viễn thông thụ động; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại 
(công nghệ 5G, trạm ăng ten ngụy trang…) 

(5). Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng bưu chính, 
viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; 
phần mềm quản lý hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông. 

(6). Đổi mới, mở rộng chương trình đào tạo gắn với công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, 
khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, chuỗi khối 
(Blockchain)... 

(7). Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đối với những công trình mới 
xây dựng, các công trình đã xây dựng và đang sử dụng sẽ do doanh nghiệp tự 
quyết định. Triển khai sử dụng chung hạ tầng từ thời điểm xây dựng hạ tầng viễn 
thông, các doanh nghiệp tham gia sử dụng chung hạ tầng phải cùng đầu tư xây 
dựng hạ tầng và chia sẻ sử dụng theo mức đầu tư. 

2. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội 
2.1. Hạ tầng giáo dục và đào tạo 
a). Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị dạy, học đối với các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường 
xuyên ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo kiên cố, hiện đại, tuân thủ các tiêu 
chí/nguyên tắc theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo64 nhằm đáp ứng nhu cầu 
giáo dục - đào tạo trong từng giai đoạn/thời kỳ phát triển. 

b). Giáo dục nghề nghiệp 

(1). Tiến hành sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục hướng 
nghiệp, Trung tâm dạy nghề ở mỗi huyện, thị xã, thành phố thành một cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung 
học chuyên nghiệp để tổ chức đào tạo. 

(2). Thu hút thành lập mới Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập tại huyện 
Côn Đảo. 

(3). Thành lập trường Cao đẳng y tế tỉnh tại TP. Bà Rịa, quy mô 2,4 ha trên cơ sở nâng 
cấp trường Trung cấp y tế hiện nay. 

(4). Đầu tư, nâng cấp trường Cao đẳng du lịch (trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du 
lịch) thành trường chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm 

                                            
64 Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 
27/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 
số Số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm 
định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành. 
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G20, và trình độ các nước ASEAN-4. 

(5). Khuyến khích các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành 
lập các cơ sở đào tạo để đào tạo nhân lực phục vụ doanh nghiệp và cung ứng cho 
nền kinh tế. 

c). Giáo dục Đại học 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường 
đại học Dầu khí Việt Nam tăng cường đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị 
giảng dạy; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được đội ngũ giáo viên/giảng viên giỏi; hỗ trợ đẩy 
mạnh liên kết, liên thông với các cơ sở đào tạo lớn ở trong và ngoài nước nhằm đào tạo 
nhân lực chất lượng cung ứng cho thị trường lao động. 

2.2. Hạ tầng khoa học và công nghệ 
(1). Đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh tại TP. 

Vũng Tàu. 

(2). Đầu tư xây dựng Khu khoa học và công nghệ biển tỉnh tại TP. Vũng Tàu. 

(3). Đầu tư và đưa vào hoạt động Trạm ứng dụng chuyển giao công nghệ Côn Đảo. 

(4). Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu.  

(5). Đẩy mạnh thu hút đầu tư các khu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ sinh học vào 
sản xuất, khu nông nghiệp công nghệ cao gắn với các vùng nông nghiệp (Châu 
Đức, Xuyên Mộc...) 

(6). Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao tiềm lực khoa học 
và công nghệ của tỉnh. 

2.3. Hạ tầng y tế 
a). Đối với các bệnh viện công lập tuyến tỉnh: 

(1). Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi;  

(2). Xây dựng mới Bệnh viện Ung thư. 

(3). Xây dựng mới Trung tâm cấp cứu 115, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xe cứu 
thương đủ năng lực cấp cứu người bệnh. 

(4). Thu hút đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa điều trị và chăm sóc bệnh nhân 
đột quỵ. 

(5). Xây dựng bổ sung khối nhà điều trị và hoàn thiện các công trình phụ trợ bệnh viện 
Đa khoa Vũng Tàu, quy mô 500 giường đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I; 

(6). Nâng cấp, cải tạo, đầu tư trang thiết bị cho các bệnh viện chuyên khoa tỉnh đạt tiêu 
chuẩn hạng II. 

b). Đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, thị xã, thành phố và các Phòng khám đa 
khoa khu vực 

(1). Đầu tư, nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế của các huyện: Châu Đức, Long Điền, 
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Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo và TX. Phú Mỹ đạt tiêu chuẩn hạng III trở lên với 
quy mô giường bệnh từ 100 đến 350 giường, đảm bảo công tác khám chữa bệnh 
cho người dân.  

(2). Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn quốc gia, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.  

(3). Thu hút đầu tư xây dựng mới từ 8 - 9 bệnh viện tư nhân với quy mô từ 500 - 1.100 
giường bệnh.  

(4). Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm dưỡng 
lão; trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp... tại các khu, điểm du lịch, 
khu đô thị, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Hạ tầng văn hoá, thể dục thể thao 
a). Đối với lĩnh vực văn hóa 

(1). Đối với các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp tỉnh 

(i). Thu thập, bổ sung các hiện vật, tài liệu... trưng bày của Bảo tàng tỉnh nhằm 
giữ gìn, quảng bá, giới thiệu, giáo dục các giá trị văn hóa, lịch sử truyền 
thống cách mạng của địa phương đối với người dân và du khách trong và 
ngoài nước. 

(ii). Phát triển thư viện tỉnh ngày càng hiện đại theo hướng chuyển đổi số kết 
nối với hệ thống thư viện quốc gia trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, 
giáo dục, trung tâm học tập cộng, đồng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, nâng 
cao tri thức, học tập suốt đời của người dân. 

(iii). Nâng cấp, hiện đại hóa Cung văn hóa thiếu niên tỉnh tại TP. Bà Rịa. 

(iv). Cải tạo, tu bổ và tôn tạo các di tích, công trình văn hóa đã được xếp hạng 
cấp quốc gia, cấp tỉnh nhằm bảo tồn, giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, 
phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa nghệ thuật của nhân dân, đồng thời 
phục vụ cho phát triển du lịch. 

(v). Tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo theo Quy 
hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-
TTg ngày 02/12/2015. 

(vi). Bảo tồn và tôn tạo trận địa pháo cổ Núi Lớn và Hầm Thủy Lôi; Phục hồi 
Pháo đài Phước Thắng thuộc di tích lịch sử, danh thắng Bạch Dinh. 

(vii). Chỉnh lý nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày 
bảo tàng, bao gồm: Duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện 
vật của Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Côn Đảo, hỗ trợ Bảo tàng vũ khí cổ. 

(viii). Sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật, hình ảnh, nâng cấp trang thiết bị phục vụ 
công tác trưng bày Nhà bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Côn Đảo. 

(ix). Tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề về những giá trị di chỉ 
khảo cổ học và phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 
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(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế văn hóa cấp huyện, xã  

(i). Đầu tư hạ tầng đảm bảo kết nối số của các thư viện cấp huyện với thư viện 
cấp tỉnh và hệ thống thư viện quốc gia. 

(ii). Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa đô thị Bắc Vũng Tàu; 

(iii). Đầu tư xây dựng nhà văn hóa các dân tộc tại TX. Phú Mỹ;  

(iv). Đầu tư xây dựng Trung tâm thanh thiếu niên TX. Phú Mỹ;  

(v). Xây dựng giai đoạn 2 trung tâm văn hóa thông tin - thể thao huyện Côn 
Đảo; 

(vi). Xây dựng Quảng trường Vinh Quang huyện Côn Đảo. 

(vii). Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã: Bàu 
Chinh, Đá Bạc, Suối Rao (huyện Châu Đức); 

(viii). Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã: Tân 
Hòa, Tân Hải, Hắc Dịch, Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ);  

(ix). Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã: Hòa 
Hưng, Hòa Hội, Phước Tân (huyện Xuyên Mộc);  

(x). Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các xã: Lộc 
An, thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ);  

(xi). Nâng cấp trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long 
Điền (huyện Long Điền);  

(xii). Nâng cấp các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng các phường 
2, 4, 8, 11, Rạch Dừa, xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) và phường Phước 
Trung (TP. Bà Rịa). 

(3). Hoàn thành thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp. 

(4). Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy các giá trị di tích, danh lam thắng cảnh gồm: Tượng 
Chúa Kitô, Linh Sơn Cổ Tự, Tháp đèn Hải Đăng, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh 
Xá, Đình Thần Thắng Tam, Bãi Vọng Nguyệt, Hồ đá Xanh, Nhà má Tám Nhung, 
Bạch Dinh (Dinh Ông Thượng), Điện Bà, Hòn Bà, Nhà lớn Long Sơn, Đền Thánh 
Đức Mẹ, di tích thắng cảnh Dinh Cô, Mộ Cô, Dinh Bà Cố, Chùa Long Hòa, Đình 
thần Long Điền - Bàu Thành, Núi Chân Tiên, Đình thần Long Hương, Hòn Trác và 
Hòn Tài, di tích An Sơn Miếu, di tích Chùa Núi Một, di tích Miếu Tiên Sư…  

(5). Đầu tư tu bổ các di tích lịch sử cách mạng quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và 01 di tích khảo cổ học gồm: Di tích 
lịch sử trận địa pháo cổ trên núi Tao Phùng (thành phố Vũng Tàu); Di tích lịch sử 
cách mạng nhà số 86 Phan Chu Trinh (thành phố Vũng Tàu); Di tích danh lam 
thắng cảnh Thích Ca Phật Đài (thành phố Vũng Tàu); Di tích lịch sử-văn hóa chùa 
Long Bàn (huyện Long Điền); Di tích Danh lam thắng cảnh Núi Chân Tiên (huyện 
Long Điền); Di tích lịch sử khu căn cứ Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ); Di tích lịch sử địa 
đạo Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ); Di tích lịch sử khu căn cứ Minh Đạm (huyện Đất 
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Đỏ); Phục dựng, trưng bày tại nhà truyền thống di tích lịch sử Tàu Không số (huyện 
Xuyên Mộc); Di tích lịch sử-văn hóa Đình thần Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc); Di 
tích lịch sử-văn hóa An Sơn Miếu (huyện Côn Đảo);Di tích danh lam thắng cảnh 
chùa Núi Một (huyện Côn Đảo) và Di tích khảo cổ học Vòng Thành Đá Trắng 
(huyện Xuyên Mộc). 

b). Đối với lĩnh vực thể thao 

(1). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp tỉnh  

(i). Hoàn thành xây dựng Khu liên hợp thể dục - thể thao của tỉnh tại TP. Bà 
Rịa. 

(ii). Hoàn thành trụ sở Trung tâm thi đấu và huấn luyện thể dục, thể thao tại số 
15 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu và đầu tư, nâng cấp, hiện đại 
hóa sân vận động Lam Sơn là địa điểm sinh hoạt và tập luyện cho vận động 
viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh.  

(iii). Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa sân vận động tỉnh;  

(iv). Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng Học viện bóng đá 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 27 ha tại huyện Đất Đỏ.  

(v). Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác 
huấn luyện, đào tạo, tập luyện cho các môn, bộ môn thể thao thành tích cao 
tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế hàng năm. 

(2). Phát triển các công trình, dự án, thiết chế thể thao cấp huyện, xã  

(i). Thu hút đầu tư xây dựng sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu hiện đại theo 
tiêu chuẩn quy định tại các huyện, thị xã, thành phố. 

(ii). Đầu tư xây dựng khu phức hợp thể thao tại TP. Vũng Tàu (20 ha) và huyện 
Long Điền (11 ha). 

(iii). Xây dựng các sân vận động cấp xã quy mô từ 0,7 - 1,5 ha/sân. 

(iv). Tại các xã, phường, mỗi khu dân cư, cụm dân cư được đầu tư trang thiết 
bị tập luyện thể thao ngoài trời. 

c). Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử 

(1). Báo chí: Giai đoạn 2021 - 2030: Có lộ trình giao quyền tự chủ tài chính 3 cơ quan 
báo chí của tỉnh; tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nội dung phục vụ 
nhiệm vụ chính trị. Năm 2025: hoàn thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí nòng 
cốt theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện, ứng dụng 
thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IoT, AI, Big Data…). Năm 2030: 
Xây dựng cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Đầu tư các trang thiết bị, hệ thống 
phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (BigData), ảo hóa 
quy trình và lưu trữ trên môi trường đám mây (Icloud)… trong hoạt động nghiệp 
vụ, lưu trữ. 

(2). Phát thanh - Truyền hình:  

(i). Duy trì 01 kênh phát sóng Truyền hình phát sóng trên các hạ tầng: Truyền 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

561 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

hình cáp, Truyền hình số mặt đất, Truyền hình số vệ tinh, Truyền hình 
Internet; 01 kênh phát sóng Phát thanh FM và 01 Trang thông tin điện tử.  

(ii). Phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đồng bộ với hạ tầng viễn thông. 
Hội tụ các loại hình truyền thông (hội tụ của các phương tiện truyền thông 
mới và truyền thống), hội tụ của ba mạng: di dộng, phát thanh truyền hình 
và Internet nhằm nâng cao chất lượng nội dung và tạo sự lan tỏa thông tin. 

3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng khác 
3.1. Hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 
3.1.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Xây dựng và phát triển hợp lý mạng lưới hạ tầng phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hoàn 
thiện tổ chức, mô hình PCCC và và cứu nạn cứu hộ (CNCH) để điều hành, tổ chức thực 
hiện công tác PCCC và CNCH ngày càng tốt hơn; nâng cao năng lực tổ chức chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo triển khai lực lượng, phương tiện một cách nhanh chóng, kịp 
thời, hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong các tình huống 
cháy, nổ, tai nạn, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Hoàn thành việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế và đầu tư 
phương tiện, cơ sở vật chất ở mức tối thiểu cho lực lượng Cảnh sát PCCC và 
CNCH của tỉnh. Đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa 
từng bước xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết phục vụ 
công tác PCCC, CNCH trong tình hình mới. 

(2). Phân bố không gian hạ tầng PCCC phù hợp với định hướng phân bố không gian 
phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 và phù hợp với điều kiện thực tế của từng huyện, thị xã, thành phố của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(3). Phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung chính của Nhiệm vụ quy hoạch hạ tầng 
phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 
và các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 236/2020/NĐ- 
CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

(4). Bố trí địa điểm đất xây dựng các công trình hạ tầng PCCC, như trụ sở doanh trại, 
công trình phục vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ, tại trung tâm các huyện, thị xã, thành 
phố và các địa bàn trọng điểm nguy hiểm cháy, nổ như các khu vực có rừng, các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tổ hợp hóa dầu Long Sơn, kho xăng dầu, các 
nhà máy điện, khu vực đông dân cư...; bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn 
nước, thông tin liên lạc và đúng quy định của Quy chuẩn Việt Nam 01:2019/BXD 
(ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 
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về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) và Bộ Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật số 07:2016/BXD; các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

(5). Quy hoạch để phát triển mạng lưới trụ sở, doanh trại công trình phục vụ công tác 
PCCC & CNCH của các lực lượng PCCC và CNCH. Mỗi huyện phải có tối thiểu 
01 đội PCCC & CNCH chuyên nghiệp (của Công an) được đầu tư đáp ứng yêu 
cầu về lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện, doanh trại; ngoài ra khuyến khích 
các cơ sở tự xây dựng đội và trụ sở doanh trại riêng cho lực lượng PCCC của 
riêng mình (dân sự). 

(6). Quy hoạch để phát triển hệ thống mạng lưới giao thông phục vụ sự giao thương 
hàng hóa, đi lại của con người, kết nối các vùng miền; tận dụng hệ thống giao 
thông và khắc phục những điểm bất cập của giao thông để lực lượng chữa cháy 
và CNCH có thể tiếp cận các địa điểm bị nạn, bị cháy nhanh hơn. Xe ô tô chữa 
cháy xe ô tô CNCH phải tiếp cận được 100% trung tâm thôn, xóm (vùng nông 
thôn) và lõi khu dân cư (vùng thành thị). 

(7). Quy hoạch để phát triển mạng lưới hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất công, 
nông, lâm nghiệp, đời sống sinh hoạt; bên cạnh đó cần chuẩn bị, khai thác các 
nguồn nước và xây dựng các bể chứa, bến bãi, tận dụng tăng cường năng lực 
của các nguồn nước hiện có để phục vụ cho mục đích chữa cháy. Trên địa bàn cả 
tỉnh được xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy công cộng (mạng lưới trụ cấp 
nước chữa cháy) đảm bảo theo quy định; bán kính từ 03km đến 05km có ao hoặc 
hồ có bến, bãi lấy nước chữa cháy; 100% các cơ sở có huy hiểm cháy, nổ phải có 
nguồn nước chữa cháy riêng.  

(8). Quy hoạch mạng lưới thông tin phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, 
an ninh quoc phòng; xây dựng hệ thống thông tin chỉ huy, điều hành về PCCC và 
CNCH kết nối đồng bộ với Trung tâm thông tin chỉ huy, điều hành về giao thông, 
ANTT, PCCC và CNCH của lực lượng Công an tỉnh để cộng đồng báo tin cháy, tai 
nạn sự cố được nhanh nhất, cập nhất thường xuyên và chính xác về Trung tâm; 
sử dụng hệ thống và công nghệ để lữu trữ dữ liệu, thông tin và truy vấn khi cần; 
sử dụng hệ thống để điều hành các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được 
nhanh và chính xác nhất. Đứng ở bất kỳ địa điểm nào trong tỉnh cũng đều có ít 
nhất 1 phương thức để có thể báo tin cháy, tai nạn về Trung tâm thông tin chỉ huy, 
điều hành về PCCC và CNCH.  

3.1.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng phòng cháy, chữa 
cháy 

a). Trụ sở và doanh trại của các lực lượng PCCC và CNCH 

Trụ sở và doanh trại của lực lượng PCCC và CNCH phải ở gần các khu dân cư, khu đô 
thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, khu du lịch, bến cảng, sân bay, những 
nơi dễ xảy ra chay, tai nạn… Các đơn vị PCCC và CNCH phải được đặt tại các trung tâm 
hành chính, gần nơi trọng điểm về kinh tế chính trị của địa phương, có đường giao thông 
thuận lợi cho phương tiện chữa cháy ra vào và tiếp cận đám cháy, các nơi xảy ra tai nạn 
một cách nhanh nhất. Vị trí trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đặt tại thành phố Bà 
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Rịa, vị trí các Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cấp huyện đặt trong Công an cấp huyện hoặc 
các thị trấn trung tâm huyện. Vị trí trụ sở, doanh trại của lực lượng PCCC chuyên ngành, 
cơ sở và dân phòng đặt tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú của họ. 

(1). Trụ sở, doanh trại đơn vị PCCC và CNCH phải đạt được các yêu cầu sau: 

(i). Trụ sở doanh trại của lực lượng cảnh sát PCCC 

• Có địa hình bằng phẳng, diện tích để xây dựng công trình, sân bãi theo 
quy định; liên kết thuận lợi với các tuyến và đường giao thông. 

• Không tiếp giáp với các công trình, khu vực quá đông người, phương 
tiện giao thông. 

• Trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ nhận tin báo 
cháy và chỉ huy điều hành các hoạt động chữa cháy; dễ dàng cập nhật, 
truy xuất các thông tin và dữ liệu cần thiết phục vụ hoạt động phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

• Có đủ nhà ở, nhà làm việc, gara xe, và công trình phụ trợ. 

• Có đủ hệ thống kỹ thuật: cấp năng lượng/ nhiên liệu và nước chữa cháy 
cho các xe chữa cháy, xe chuyên dùng và các phương tiện khác; đảm 
báo chúng luôn sẵn sàng hoạt động. 

• Có đủ sân bãi luyện tập và khu vực xây dựng các mô hình huấn luyện 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hồ bơi, sân chơi thể thao...  

• Để đảm bảo yêu cầu tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời bảo đảm tính 
ổn định lâu dài, diện tích đất để xây dựng doanh trại của mỗi đơn vị 
Cảnh sát PCCC & CNCH cấp đội phải có diện tích tối thiểu là 2.000m2, 
sân tập có kích thước không nhỏ hơn 10m×120m. 

(ii). Các yêu cầu hạng mục trong mỗi đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực và 
đội cấp huyện bao gồm: 

• Nhà ở, nhà làm việc, thường trực chiến đấu cho 20 - 30 CBCS. 

• Nhà để xe ô tô chữa cháy, xe CNCH và xe chuyên dùng (04 xe). 

• Nhà để xe đạp, mô tô, ô tô cá nhân cho khách và CBCS. 

• Nhà ăn và bếp phục vụ CBCS. 

• Bể nước chữa cháy 100m3, trạm rửa xe, vệ sinh, phơi phương tiện chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ và các công trình phụ trợ khác. 

• Kho bảo quản phương tiện, vật tư. 

• Sân bãi tập nghiệp vụ, kích thước 10m×120m. 

• Khu vực mô hình luyện tập nghiệp vụ hàng ngày. 

• Tháp tập huấn luyện cứu nạn trên cao, hồ bơi phục vụ huấn luyện cứu 
nạn dưới nước, khu thể dục thể thao rèn luyện thể lực, nhà tập đa năng, 
sân thể thao ngoài trời… 
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• Khu vực trồng cây xanh và cây cảnh, đường lối đi lại… 

(2). Trụ sở doanh trại của các lực lượng PCCC khác 

(i). Các Đội PCCC cơ sở đóng tại trụ sở cơ quan của các cơ sở đó, do người 
đứng đầu cơ sở thành lập, bố trí trụ sở và trang bị phương tiện theo Thông 
tư số 150/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị 
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân 
phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy 
và chữa cháy chuyên ngành. 

(ii). Các đội dân phòng đóng tại trụ sở thôn xóm, tổ dân phố và trụ sở UBND, 
do chủ tịch UBND phường xã, thị trấn thành lập, việc bố trí trang bị phương 
tiện theo Thông tư số 150/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

(iii). Các đội PCCC chuyên ngành đóng tại trụ sở cơ quan của các cơ sở (doanh 
nghiệp) này, do người đứng đầu cơ sở thành lập và bố trí trụ sở; trang bị 
phương tiện được mua sắm theo quy định trong Thông tư số 150/TT-BCA 
ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng 
phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy 
chuyên ngành. 

Trong quy hoạch và theo tiến độ xây dựng của các khu công nghiệp, các đội PCCC 
chuyên ngành tại các khu công nghiệp được thành lập phù hợp với tiến độ thành 
lập và xây dựng các khu công nghiệp và có trụ sở nằm trong các Khu công nghiệp 
theo quy định của pháp luật PCCC. 

b). Hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

(1). Giao thông đảm bảo đủ rộng và đủ tải để xe chữa cháy hoặc CNCH dài nhất, rộng 
nhất, cao nhất và nặng nhất (thường là xe thang) của lực lượng chữa cháy và 
CNCH tiếp cận được 100% trung tâm các thôn, xóm trên địa bàn toàn tỉnh. 

(2). Trước lối ra vào kết nối đường giao thông của tất cả các Đội chữa cháy và CNCH 
phải có lối sang đường (nếu là đường đôi có giải phân cách cứng), có đèn tín hiệu 
giao thông (do đội đó vận hành tín hiệu đèn, khi cần) để đảm bảo xuất xe chữa 
cháy và xe CNCH ra khỏi đơn vị được an toàn theo tất cả các hướng. 

(3). Trên các làn khẩn cấp của đường cao tốc chạy qua địa bàn tỉnh, phải có lối ra vào 
ở các đầu mối giao thông chính, và có làn khẩn cấp, có chiếu nghỉ đủ lớn cho các 
xe chữa cháy và CNCH quay đầu, đi ngược chiều trong làn khẩn cấp khi tắc 
đường. 

(4). Các vị trí giao nhau với đường sắt, phải thiết kế để xe chữa cháy và xe CNCH đi 
qua dễ dàng; tiếp cận mọi vị trí đường sắt bằng đường bộ. 

c). Hệ thống cung cấp nước chữa cháy 

(1). Các khu công nghiệp và khu đô thị phải có hệ thống cấp nước chữa cháy theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 33: 2006, Cấp nước bên ngoài và công trình, tiêu 
chuẩn thiết kế; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy 
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cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 
Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm 
tra, bảo dưỡng. 

(2). Bất kỳ nguồn nước tự nhiên và sông nào tiếp giáp với đường giao thông liên xã 
trở lên, đều phải có bến lấy nước chữa cháy; số lượng bến trên mỗi hồ, sông đó 
tối thiểu là 1 và các bến cách nhau tối đa 450 m (bằng chiều dài tổng số vòi chữa 
cháy mà một xe chữa cháy cơ bản được trang bị: 25 vòi x 20 m/vòi) 

(3). Các công viên có hồ nước trong khu đô thị bắt buộc phải có bến lấy nước cho xe 
chữa cháy.  

(4). Với những nơi không có nước, không có nước vào mùa khô phải đào ao hồ và 
xây bể dự trữ nước chữa cháy. Có thể kết hợp và khai thác hệ thống nước chữa 
cháy với nước sinh hoạt. 

(5). Các hồ thủy lợi, hồ nhân tạo, hồ tự nhiên và các khu dân cư ven sông, vị trí các 
cầu đường bộ bắc qua sông gần khu dân cưu, công nghiệp phải bố trí các bến lấy 
nước cho xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy. Vị trí lấy nước phải thuận tiện 
giao thông cho xe chữa cháy ra vào. Bến lấy nước phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
chiều cao hút (tính từ mặt nước lên đến trục bánh công tác) không vượt quá 4m; 
có nền tương đối phẳng đủ tải để xe chữa cháy nặng nhất đậu và hút nước ổn 
định; khoảng cách từ đuôi xe (họng hút của bơm) đến mép nước dưới 7m (vì tổng 
chiều dài các ống hút chỉ đạt tối đa 8m); vị trí đặt giỏ lọc có độ sâu của nước (tính 
từ mặt nước xuống đáy) phải đủ ngập giỏ lọc (>50cm). 

d). Hệ thống thông tin liên lạc 

Hạ tầng viễn thông phục vụ công tác PCCC và CNCH bao gồm: hệ thống thông tin bằng 
điện thoại di động và hữu tuyến dựa vào cơ sở hạ tầng của ngành viên thông dùng để 
báo, nhận tin cháy, tai nạn, sự cố; hệ thống thông tin vô tuyến (bộ đàm) riêng của Cảnh 
sát PCCC dùng để điều hành các hoạt động chỉ huy điều hành chữa cháy và CNCH; hệ 
thống cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng Internet dùng để lưu trữ dữ liệu điều tra cơ bản 
của cơ sở và lực lượng PCCC & CNCH để phục vụ công tác phòng cháy và khai thác 
phục vụ công tác chữa cháy, CNCH khi cần. 

Quy hoạch hệ thống thông tin phục vụ PCCC & CNCH phải đảm bảo các yêu cầu sau 
đây: 

(1). Mỗi Đội Cảnh sát PCCC & CNCH phải được lắp đặt hệ thống liên lạc vô tuyến cố 
định có kèm theo ăng ten vô tuyến thu phát tín hiệu. Hệ thống đạt tại trụ sở của 
Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH có công suất cao nhất, ăng ten cao nhất.  

(2). Hệ thống báo và tiếp nhận thông tin báo cháy, tai nạn sự cố phải đồng bộ để có 
thể tiếp nhận cả các cuộc gọi theo phương thức Analog từ máy điên thoại cố định 
và điện thoại di động; thông báo và tiếp nhận được cả các cuộc gọi theo phương 
thức video call, chuyển ảnh và vị trí điện thoại về tổng đài; tiếp nhận các thông tin 
từ hệ thống báo cháy tự động thông minh được lắp đặt tại cơ sở qua phương thức 
giao tiếp bằng internet; tiếp nhận được các thông tin định vị từ các hệ thống do tàu 
biển gửi về. 
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(3). Trung tâm thông tin chỉ huy của lực lượng chữa cháy và CNCH chuyên nghiệp 
phải lưu trữ được đầy đủ và cập nhật được thường xuyên các thông tin liên quan 
đến PCCC & CNCH của cơ sở, để có thể khai thác nhanh phục vụ công tác ứng 
cứu  như: tính chất hoạt động, kiến trúc và kết cấu, vị trí, khoảng cách đến các 
đơn vị PCCC và CNCH chuyên nghiệp, chuyên ngành xung quanh; số lượng lực 
lượng phương tiện hiện có, hóa chất, giao thông, nguồn nước...; tự động lựa chọn 
và điều động các đơn vị phù hợp đến hiện trường. 

(4). Có thể kết nối với các đơn vị Cảnh sát PCCC lân cận và trung ương để kêu gọi chi 
viện và chia sẻ thông tin khi cần. 

(5). Trung tâm thông tin chỉ huy, điều hành về PCCC được tích hợp chung với Trung 
tâm thông tin chỉ huy, điều hành về ANTT của Công an tỉnh và được kết nối vào 
hệ sinh thái thành phố thông minh của tỉnh. Mỗi đội Cảnh sát PCCC & CNCH cấp 
huyện, đội PCCC & CNCH chuyên ngành và các cơ quan đơn vị có một tổ thông 
tin để kết nối với nhau. 

3.1.3. Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng PCCC 
a). Bố trí sử dụng đất xây dựng mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục 

vụ PCCC  

Khu đất xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH phải đảm bảo 
theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN01:2008/BXD như: Vị trí đặt trạm phải đảm 
bảo xe, phương tiện chữa cháy ra vào trạm an toàn, nhanh chóng, đảm bảo có địa hình 
bằng phẳng và có đủ diện tích để xây dựng công trình, sân bãi theo quy định; liên hệ 
thuận tiện với các đường giao thông, không được tiếp giáp với các công trình có đông 
người, xe cộ ra vào.... Đồng thời phải có đủ diện tích để xây dựng công trình, sân bãi 
phục vụ công tác chuyên môn như: Nhà để xe chữa cháy, xe CNCH, xe chuyên dùng 
khác; nhà kho bảo quản trang thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ; bể dự trữ nước chữa 
cháy; bể bơi, mô hình nhà, tháp tập cao tầng, mô hình container, phương tiện giao thông 
có giới; sân tập luyện kích thước tối thiểu 10m x 120m... 

Trong giai đoạn 2021-2030, xây dựng trụ sở các đội cảnh sát PCCC và CNCH 08 huyện, 
thành phố tại vị trí đất bố trí cho Công an các huyện, thành phố đảm bảo đủ diện tích, xây 
dựng các công trình theo quy định. Cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 153. Định hướng phân bố sử dụng đất trụ sở, doanh trại PCCC trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Cơ sở PCCC Theo đơn vị 
hành chính 

Diện tích 
(ha) Thực hiện 

1 Đội PCCC khu vực 1 thuộc PC07 (tên cũ Nhà 
tạm giữ CATX Bà Rịa) 

Phường Phước 
Hiệp, TP Bà Rịa 0,3704 Đã có 

GCNQSDĐ 

2 Đội PCCC khu vực 2 thuộc PC07 Phường 9, TP 
Vũng Tàu 0,1929 Đã có 

GCNQSDĐ 

3 Đội PCCC khu vực 3 thuộc PC07 Phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 0,6030 Đã có 

GCNQSDĐ 

4 Đội PCCC khu vực 4 thuộc PC07 Thị trấn Phước 0,6400 Đã có 
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TT Cơ sở PCCC Theo đơn vị 
hành chính 

Diện tích 
(ha) Thực hiện 

Bửu, huyện 
Xuyên Mộc 

GCNQSDĐ 

5 Trụ sở Phòng CS PCCC & CNCH và các 
phòng nghiệp vụ 

Phường Long 
Toàn, TP Bà Rịa 1,2455 2021 - 2030 

6 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Long Điền  TT.Long Điền, 
huyện Long Điền 0,7500 2021 -2030 

7 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Đất Đỏ Thị trấn Đất Đỏ, 
huyện Đất 0,7000 2021 - 2030 

8 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Châu Đức 
(cùng vị trí khu đất với NTG CAH Châu Đức) 

Xã Bình Ba, 
huyện Châu Đức 1,0000 

 
2021 - 2030 

9 Đội PCCC & CNCH trên sông Xã Long Sơn, TP 
Vũng Tàu 0,4500 

 
2021 - 2030 

10 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH phường Thắng 
Tam 

Phường Thắng 
Tam, TP Vũng 
Tàu 

0,2000 2030-2050 

11 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Gò Găng  
Gò Găng, Xã 
Long Sơn, TP 
Vũng Tàu 

0,2000 2030-2050 

12 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH phường 5  Phường 5, thành 
phố Vũng Tàu 0,1000 2030-2050 

13 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH phường Kim 
Dinh  

Phường Kim Dinh, 
TP Bà Rịa 0,2000 2030-2050 

14 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Hòa Long  Xã Hòa Long, TP 
Bà Rịa 0,2000 2030-2050 

15 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH phường Phú 
Mỹ  

Phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 0,2000 2021-2030 

16 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Tóc Tiên  Xã Tóc Tiên, TX 
Phú Mỹ 0,2000 2030-2050 

17 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Sông Xoài  Xã Sông Xoài, TX 
Phú Mỹ 0,2000 2030-2050 

18 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Kim Long  Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức 0,2000 2021-2030 

19 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Nghĩa Thành  Xã Nghĩa Thành, 
huyện Châu Đức 0,2000 2021-2030 

20 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Bình Trung  Xã Bình Trung, 
Huyện Châu Đức 0,2000 2030-2050 

21 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Đá Bạc  Xã Đá Bạc, Huyện 
Châu Đức 0,2000 2030-2050 

22 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH PCCC TT Long 
Hải 

TT. Long Hải, 
huyện Long Điền 0,2000 2021-2030 
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TT Cơ sở PCCC Theo đơn vị 
hành chính 

Diện tích 
(ha) Thực hiện 

23 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Phước Hưng  Xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền 0,2000 2021-2030 

24 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH PCCC thị trấn 
Long Hải  

TT Long Hải, H. 
Long Điền 0,2000 2030-2050 

25 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH thị trấn Phước 
Hải  

Thị trấn Phước 
Hải, H. Đất Đỏ 0,2000 2030-2050 

26 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Hòa Hội  Xã Hòa Hội, 
huyện Xuyên Mộc 0,2000 2021-2030 

27 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Bình Châu  Xã Bình Châu, H. 
Xuyên Mộc 0,2000 2030-2050 

28 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH xã Bàu Lâm  Xã Bàu Lâm, H. 
Xuyên Mộc 0,2000 2030-2050 

29 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Cảnh sát 
Đường thủy trên biển tại Bến Đầm 

Bến Đầm, huyện 
Côn Đảo 1,0000 2021-2030 

30 Đơn vị Cảnh sát PCCC&NCH Cỏ Ống  Cỏ Ống, huyện 
Côn Đảo 0,2000 2030-2050 

 

b). Bố trí sử dụng đất xây dựng hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC 

Các trụ nước chữa cháy tại các khu đô thị, khu dân cư được bố trí trong quy hoạch cấp 
thoát nước nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

Các trụ nước chữa cháy tại các trục đường giao thông trong khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, trung tâm thương mại... được bố trí trong quy hoạch các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, trung tâm thương mại... 

Các bể nước dự trữ chữa cháy được bố trí tại các trụ sở, doanh trại lực lượng Cảnh sát 
PCCC và CNCH; trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, trung tâm thương mại... theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. 

c). Bố trí sử dụng đất xây dựng hệ thống giao thông phục vụ PCCC  

Hệ thống giao thông đường bộ được xây dựng mới, mở rộng theo phương án phát triển 
hạ tầng giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

d). Bố trí sử dụng đất xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC 

Một phần hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC và CNCH được triển khai trên cơ sở 
sử dụng chung hạ tầng với một số thành phần của mạng lưới viễn thông và các hệ thống 
ứng dụng công nghệ thông tin theo quy hoạch phương án phát triển kết cấu hạ tầng thông 
tin truyền thông, hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 nên sử dụng chung quỹ đất với các công trình này. 

Đối với hệ thống đầu mối liên lạc và hệ thống ứng dụng quản lý hoạt động PCCC và 
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CNCH trung tâm được triển khai tại Trung tâm chỉ huy, điều hành PCCC và CNCH của 
tỉnh nên sử dụng chung quỹ đất với địa điểm doanh trại Trung tâm chỉ huy, điều hành 
PCCC và CNCH tỉnh. 

Đối với một số hệ thống cảm biến, giám sát PCCC tự động được triển khai cùng với kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị… thì sử dụng chung quỹ đất với các kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật này.. 

3.2. Hạ tầng xử lý chất thải 
3.2.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

(1). Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, 
đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững.  

(2). Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, theo đó chất thải rắn được phân 
loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ 
tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm 
tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại được 
quản lý và xử lý triệt để theo các phương thức phù hợp. 

(3). Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành 
lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ 
tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn. 

(4). Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống và phương thức phân loại CTR tại nguồn, đảm 
bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. 

(5). Nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR cho các 
đô thị, khu công nghiệp và điểm dân cư nông thôn. 

(6). Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới các khu xử lý CTR trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu xử lý CTR cho các đô thị, KCN và các điểm dân cư nông thôn 
theo hướng tăng cường tái chế các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo 
yêu cầu vệ sinh môi trường; 

(7). Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, bộ máy quản lý về CTR 
nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn của tỉnh. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Giai đoạn đến năm 2025: 

(i). 95% tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 
đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng 
lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 

(ii). 90% tổng lượng chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại phát sinh 
được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

(iii). 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các 
cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 
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(iv). 80% tổng lượng chất thải xây dựng phát sinh tại đô thị được thu gom xử lý, 
trong đó 50% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế. 80% bùn cặn từ hệ 
thống thoát nước được thu gom, chôn lấp an toàn. 

(v). 70% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu 
gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

(2). Giai đoạn đến năm 2030: 

(i). 100% tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử 
lý đảm bảo môi trường, trong đó 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi 
năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ. 

(ii). 100% tổng khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại và nguy hại 
phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

(iii). 90% tổng lượng chất thải xây dựng phát sinh tại đô thị được thu gom xử lý, 
trong đó 60% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế. 100% bùn cặn từ 
hệ thống thoát nước được thu gom, chôn lấp an toàn. 

(iv). 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu 
gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

3.2.2. Định hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng xử lý chất thải 
a). Chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

(i). Khối lượng CTR sinh hoạt đô thị và tỷ lệ thu gom CTR tính toán theo 
QCXDVN:01/2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 
dựng. 

(ii). CTR thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ 20% so với CTR sinh hoạt. 

(iii). Tỷ lệ chất thải rắn hữu cơ chiếm trung bình khoảng 60-70%. Tỷ lệ các thành 
phần có thể tái chế (nilon, giấy, thủy tinh, kim loại) chiếm từ 10-15%. 

(iv). Chất thải rắn phát sinh trong tương lai sẽ phụ thuộc vào những yếu tố chính 
như quá trình đô thị hóa và tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Cùng những yếu 
tố này, hệ số phát thải hiện trạng của mỗi địa phương là căn cứ rõ nét để 
xác định hệ số phát thải trên đầu người trong tương lai tại mỗi giai đoạn 
phát triển đô thị. Khối lượng CTR sinh hoạt được dự báo ở bảng sau: 

Bảng 154. Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh và thu gom tại tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
CTR đô thị phát sinh 

(tấn/ngày) 
CTR đô thị thu gom 

(tấn/ngày) 
Năm 2025 Năm 2030 Năm 2020  Năm 2030  

1 TP. Vũng Tàu 650 754 618 754 
2 TP. Bà Rịa 125 224 119 224 
3 TX. Phú Mỹ 180 275 171 275 
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TT Đơn vị hành chính 
CTR đô thị phát sinh 

(tấn/ngày) 
CTR đô thị thu gom 

(tấn/ngày) 
Năm 2025 Năm 2030 Năm 2020  Năm 2030  

4 H. Châu Đức 38 71 36 71 
5 H. Long Điền 121 185 115 185 
6 H. Đất Đỏ 59 94 56 94 
7 H. Xuyên Mộc 59 96 56 96 
8 H. Côn Đảo 9 16 9 16 
 Tổng 1.240 1.715 1178 1.715 

(2). Chất thải rắn tại các điểm dân cư nông thôn 

Hệ số phát thải lấy theo điều tra của Ngân hàng thế giới điều tra năm 1999 là ≥ 
0,37kg/người.ngày và có tính đến tỷ lệ gia tăng chất thải theo đầu người là 1%/năm. 

Bảng 155. Dự báo khối lượng CTR tại các điểm dân cư nông thôn phát sinh và thu 
gom tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Đơn vị hành chính 
CTR nông thôn phát sinh 

(tấn/ngày) 
CTR nông thôn thu gom 

(tấn/ngày) 

Năm 2025 Năm 2030 Năm 2020 Năm 2030 

1 TP. Vũng Tàu     
2 TP. Bà Rịa 13 9 9 8 
3 TX. Phú Mỹ 23 18 16 16 
4 H. Châu Đức 60 73 42 65 
5 H. Long Điền 20 15 14 13 
6 H. Đất Đỏ 15 13 11 12 
7 H. Xuyên Mộc 57 62 40 56 
8 H. Côn Đảo 4 7 3 6 

 Tổng 191 196 134 176 

(3). Phân loại CTR tại nguồn 

(i). CTR sinh hoạt cần được phân loại tại nguồn thành 3 loại:  

• Chất thải hữu cơ: Các loại rau, củ quả, trái cây, thức ăn thừa… đựng 
bằng túi nilon hoặc thùng rác màu xanh, thể tích 5-10 lít (2,5 - 5kg). Các 
chất thải loại này sẽ được chuyển tới nhà máy chế biến phân hữu cơ 
hoặc các hố ủ phân hữu cơ đối với một số cụm dân cư nông thôn. 

• Chất thải có thể tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh... sử dụng túi 
nilon hoặc thùng rác màu vàng. Sau khi qua phân loại tại điểm trung 
chuyển, từng loại chất thải sẽ được tiếp tục chuyển tới các cơ sở tái chế. 

• Chất thải khác: không còn khả năng tái chế, tái sử dụng bao gồm cao 
su, xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ… dùng các túi nilon phế thải hoặc thùng 
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rác màu đen để phân loại. Những thành phần này sẽ được xử lý tại các 
khu xử lý tập trung. 

(ii). Phạm vi áp dụng đối với khu vực đô thị và nông thôn khác nhau: 

• Đối với đô thị: phân loại CTR thành 3 loại trên (hữu cơ, tái chế và loại 
còn lại); 

• Đối với khu vực nông thôn: phân loại CTR thành 2 loại (hữu cơ và loại 
còn lại). 

• Đồng thời, áp dụng các phương tiện thu gom riêng biệt đối với từng loại 
CTR với tần xuất thu gom khác nhau: 

• Chất thải rắn hữu cơ sinh học: Thu gom 1 lần/ngày tại khu vực đô 
thị, 3 lần/tuần tại khu vực nông thôn. 

• Chất thải rắn tái chế và các loại còn lại: Thu gom 2-3 lần/tuần tại khu 
vực đô thị, 1 lần/tuần đối với khu vực nông thôn.  

(4). Thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt 

(i). Phân vùng quản lý CTR sinh hoạt 

• Theo quy hoạch đến năm 2030 tổng dân số trên địa bàn các đô thị toàn 
tỉnh là 1.523.000-1.880.000 người, trong đó dân số đô thị chiếm 80-85%.  

• Trên cơ sở định hướng phát triển không gian hệ thống các đô thị và vị 
trí địa lý tương quan giữa các huyện với các khu xử lý CTR tập trung 
sau này, việc thu gom, xử lý chất thải rắn đến năm 2030 được chia thành 
các vùng sau: 

• Vùng 1: Gồm các đô thị và khu dân cư ven biển phía Nam: TP. Vũng 
Tàu, huyện Long Điền và Đất Đỏ; 

• Vùng 2: Gồm các đô thị và khu dân cư phía Bắc: TP. Bà Rịa, TX. 
Phú Mỹ và Châu Đức; 

• Vùng 3: Các đô thị và khu dân cư huyện Xuyên Mộc; 

• Vùng 4: Đô thị và khu dân cư huyện Côn Đảo. 

(ii). Phương thức thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt: Tuỳ theo đặc điểm của 
mỗi đô thị lựa chọn các phương thức thu gom như sau: 

• Đối với hình thức xử lý tập trung có 2 phương thức thu gom, vận chuyển: 

• Hệ thống vận chuyển trung chuyển: Áp dụng cho các đô thị lớn như 
Vũng Tàu, Bà Rịa với lượng CTR phát sinh nhiều. Đặc điểm của hệ 
thống vận chuyển này là sử dụng nhiều loại phương tiện thu gom (xe 
đẩy tay, cotainer, xe ép rác…). Phương tiện thu gom cỡ nhỏ thu gom 
chất thải tại các khu vực và vận chuyển đến trạm trung chuyển. Ở 
trạm trung chuyển, chất thải được chuyển vào các côngtenơ cỡ lớn 
nhờ thiết bị nén ép, côngtennơ lại được vận chuyển đến địa điểm xử 
lý cuối cùng bằng xe tải cỡ lớn. 
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• Hệ thống vận chuyển trực tiếp: Áp dụng cho các đô thị gần khu xử lý 
và đô thị loại 4, loại 5, các khu dân cư nông thôn tập trung, các khu 
đô thị mới có lượng CTR sinh hoạt phát sinh nhỏ. Đặc điểm của hệ 
thống vận chuyển này là sử dụng các phương tiện thu gom cỡ nhỏ. 
CTR phát sinh từ các khu vực sẽ thu gom bằng xe đẩy tay đưa đến 
điểm hẹn và vận chuyển thẳng đến địa điểm xử lý tập trung. 

• Đối với hình thức thu gom phân tán: Áp dụng đối với các điểm dân cư 
phân tán, nằm xa đường giao thông, lượng chất thải rắn phát sinh nhỏ. 
Chất thải rắn được thu gom từ các hộ dân bằng các phương tiện nhỏ 
chuyển đến các trạm xử lý phân tán theo cụm dân cư. 

(iii). Phương tiện thu gom, vận chuyển:  

• Phương tiện lưu trữ CTR tại nguồn, gồm: 

• Hộ gia đình: thùng chứa 10 lít và bao nylon chứa 10 lít. 

• Công sở, trường học: thùng chứa 20 lít tại các phòng, ban. Các thùng 
chứa dung tích lớn (240 lít) dùng để tập trung rác, thuận tiện cho 
công tác thu gom. 

• Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn: Xây dựng 
các bô rác đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh tại chợ, hoặc trang bị thùng 
rác dung tích 240 lít đặt dọc chợ và các thùng rác 660 lít để tập trung 
rác. 

• Khu công cộng, đường phố: trang bị thêm các thùng chứa rác dung 
tích 220 lít đặt trên các trục đường phố, khoảng cách giữa 2 thùng là 
100-150 m (đối với TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa), 200-300 m (đối với 
các khu đô thị còn lại) và đặt tại các khu vực công cộng như công 
viên, khu vui chơi, giải trí. 

• Phương tiện chứa chất thải rắn tại nguồn sau khi đã được phân loại 
bao gồm các thùng nhựa và túi PE với các kích thước khác nhau tùy 
theo khối lượng chất thải rắn hàng ngày của từng nguồn thải. 

• Phương tiện thu gom, vận chuyển CTR: Sử dụng xe cuốn ép rác chuyên 
dụng loại 3- 4 tấn/xe và loại 5 - 7 tấn/xe để thu gom chất thải rắn trên 
các tuyến đường chính và vận chuyển chất thải rắn trực tiếp đến KXL 
tập trung. Ngoài ra còn sử dụng các xe đẩy tay có dung tích 660 lít hoặc 
xe công nông thu gom chất thải rắn trong ngõ nhỏ, tuyến đường phụ và 
khu vực nông thôn. 

(iv). Hệ thống trạm trung chuyển, tuyến thu gom, vận chuyển: Các trạm trung 
chuyển CTR phải được bố trí tại các điểm thuận tiện giao thông, không gây 
cản trở giao thông, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và mỹ quan. 
Trên cơ sở định hướng quy hoạch các khu xử lý trên địa bàn toàn tỉnh, căn 
cứ hiện trạng các trạm trung chuyển và khoảng cách thu gom (trên 30 km) 
cho thấy chỉ khu vực TP. Vũng Tàu cần thiết có trạm trung chuyển, đề xuất 
hệ thống trạm trung chuyển như sau:  
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• TP. Vũng Tàu cần 6 trạm trung chuyển gồm 4 trạm hiện có tại phường 
6, phường Thắng Nhất, phường 10, xã Long Sơn và 2 trạm xây mới tại 
phường 12 và phường Thắng Tam. 

• Ngoài ra mỗi phường có thể 3-5 điểm hẹn, công suất 5-7 tấn/ngày.đêm, 
cự li từ khu vực thu gom về điểm hẹn tối đa khoảng 1 km. 

• Tại các khu đô thị còn lại và khu dân cư nông thôn tập trung, do lượng 
CTR không lớn, nên chỉ lập 2-3 điểm hẹn tập kết chất thải rắn. Sau đó, 
tiến hành thu gom, vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý. 

• Tại khu dân cư nông thôn phân tán, xây dựng mỗi thôn 1 điểm tập kết 
chất thải rắn. 

(5). Xử lý CTR sinh hoạt 

(i). Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý CTR sinh hoạt: 

• Không có công nghệ tối ưu, phải sử dụng kết hợp nhiều công nghệ, 
nhiều quá trình xử lý và phù hợp với từng giai đoạn quy hoạch; 

• Không tạo ra sản phẩm phụ có tính nguy hại cao hơn chất thải ban đầu 
và đảm bảo các chất thải tạo ra phải được xử lý đạt Quy chuẩn môi 
trường; 

• Ưu tiên công nghệ tái chế, thu hồi được nhiều vật liệu nhất, tạo ra giá trị 
kinh tế cao nhất; 

• Ưu tiên công nghệ thu hồi năng lượng hoặc sử dụng năng lượng thấp 
nhất; 

• Ưu tiên tái sử dụng chất thải làm sản phẩm trực tiếp thay vì tái chế, thu 
hồi chất thải thành nguyên liệu; 

• Phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội cũng như trình độ phát 
triển của địa phương; 

• Ưu tiên công nghệ mang lại nhiều lợi ích kinh tế (vốn đầu tư, chi phí vận 
hành thấp nhất, lợi nhuận cao nhất cũng như giá thành xử lý chất thải 
thấp nhất), xã hội (tạo nhiều công ăn việc làm nhất, được cộng đồng 
chấp thuận) và môi trường (xử lý triệt để chất thải, tiết kiệm tài nguyên 
đát, giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu, giảm tiêu thụ năng lượng); 

• Phù hợp với đặc tính khối lượng, thành phần chất thải rắn; 

• Phù hợp với năng lực quản lý chất thải rắn, thực trạng áp dụng công 
nghệ của địa phương. 

(ii). Trên cơ sở đánh giá ưu nhược điểm, mức độ phù hợp của các công nghệ, 
các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần 
được ưu tiên lựa chọn áp dụng theo thứ tự sau: 

• Các công nghệ tái chế, tái sử dụng tại nguồn đảm bảo quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường nhằm giảm thiểu phát sinh CTR phải xử lý tập trung. 
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• Các công nghệ tái chế (plastic, kim loại…) hoặc tạo ra các chế phẩm có 
giá trị (như dầu diezen, khí sinh học…). 

• Ủ sinh học để sản xuất phân hữu cơ hoặc thu hồi khí sinh học, kết hợp 
tái chế (plastic, kim loại…). 

• Đốt (hoàn toàn/nhiệt phân/plasma) kết hợp thu hồi năng lượng (khí đốt, 
nhiệt, điện), tái chế tro thành vật liệu xây dựng và tái sử dụng kim loại. 

• Khí hoá (sản xuất khí đốt) hoặc viên nhiên liệu (RDF, SRF). 

• Chôn lấp hợp vệ sinh. 

(iii). Trên cơ sở thực trạng quản lý chất thải rắn, điều kiện phát triển kinh tế-xã 
hội của tỉnh và yêu cầu bảo vệ môi trường, với tầm nhìn dài hạn đến năm 
2030, đề xuất công nghệ xử lý CTR sinh hoạt áp dụng cho tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu giai đoạn từ nay đến năm 2025 như sau: 

• Giai đoạn 2025: Khẩn trương hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt 
động các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ chế biến phân hữu 
cơ và tái chế. Trong khi các dự án chưa hoàn thành, vẫn áp dụng công 
nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. 

• Giai đoan 2030: Áp dụng đồng thời các công nghệ tái chế, chế biến phân 
hữu cơ và đốt phát điện. 

(6). Phương án phân bố không gian các khu xử lý CTR sinh hoạt 

Qua quá trình khảo sát thực địa và phân tích đánh giá tài liệu, số liệu, đề xuất phương án 
quy hoạch và hiện trạng các khu xử lý chất thải rắn quy mô các khu xử lý chất thải rắn 
như sau: 

Bảng 156. Các khu xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2030 

TT Các khu xử lý Vị trí 
Diện 
tích 
(ha) 

hiện có 

Định 
hướng Định hướng quy hoạch 

1 KXL Tóc Tiên, 
TX. Phú Mỹ 

Xã Tóc Tiên, Tx. 
Phú Mỹ 137 ha 

Hoàn thiện 
lấp đầy các 

khu xử lý 
thành phần 

Xử lý CTR cho 1 phần TP. 
Vũng Tàu, Bà Rịa và toàn 
bộ Tx. Phú Mỹ, Châu Đức 

giai đoạn 2025-2030 

2 KXL Phước Hoà, 
TX. Phú Mỹ 

Xã Phước Hoà, 
Tx. Phú Mỹ 14,7 ha  

Xử lý CTR cho 1 phần TP. 
Vũng Tàu, Bà Rịa và toàn 
bộ Tx. Phú Mỹ, Châu Đức 

3 KXL Láng Dài, 
huyện Đất Đỏ 

Xã Láng Dài, 
huyện Đất Đỏ 20 ha  

Xử lý CTR cho 1 phần TP. 
Vũng Tàu, Bà Rịa và toàn 

bộ huyện Đất Đỏ,Long 
Điền 

4 
KXL Bưng Riềng, 
huyện Xuyên 
Mộc 

Xã Bưng Riềng, 
huyện Xuyên 

Mộc 
4,6 ha  Xử lý CTR cho huyện 

Xuyên Mộc 
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TT Các khu xử lý Vị trí 
Diện 
tích 
(ha) 

hiện có 

Định 
hướng Định hướng quy hoạch 

5 KXL Bến Đầm, 
huyện Côn Đảo Huyện Côn Đảo 2 ha  Xử lý CTR cho huyện Côn 

Đảo 

b). Chất thải rắn xây dựng và bùn cặn 

Tỷ lệ phát sinh chất thải xây dựng chiếm 20% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Tỷ lệ 
phát sinh bùn cặn từ các công trình vệ sinh được tính theo QCVN 07:2016/BXD: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị” là khoảng 0,25 kg/người-
ngày. 

Bảng 157. Chất thải rắn xây dựng và bùn cặn phát sinh trên địa bàn đến năm 2030 

TT Đơn vị hành chính 
CTR bùn cặn phát sinh 

(tấn/ngày) 
CTR bùn cặn thu gom 

(tấn/ngày) 
Năm 2025 Năm 2030 Năm 2025 Năm 2030 

1 TP. Vũng Tàu 125 145 100 116 

2 TP. Bà Rịa 31 43 25 34 

3 TX. Phú Mỹ 50 69 40 55 

4 H. Châu Đức 11 18 8 14 

5 H. Long Điền 34 46 27 37 

6 H. Đất Đỏ 16 24 13 19 

7 H. Xuyên Mộc 16 24 13 19 

8 H. Côn Đảo 3 4 2 3 

 Tổng 285 372 228 298 

(1). Thu gom, vận chuyển 

(i). Trên cơ sở các phương thức thu gom, cần có 2 phương thức thu gom và 
vận chuyển CTR xây dựng: 

• Phương thức 1: Các chủ đầu tư hay nhà thầu xây dựng tự chịu trách 
nhiệm việc thu gom, phân loại và vận chuyển các loại CTR hoặc thuê 
khoán các cơ sở tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước 
về CTR. 

• Phương thức 2: Công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR xây 
dựng sẽ do các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Các chủ đầu tư hay 
nhà thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTR xây dựng trên cơ sở các yêu cầu quản lý của nhà 
nước về bảo vệ môi trường nói chung, quản lý CTR nói riêng. 

(ii). Bùn cặn hệ thống thoát nước 

• Công tác thu gom bùn cặn đối với khu vực đô thị cần phải tiến hành triệt 
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để vì bùn cặn nếu không được thu gom xử lý sẽ có tác động tiêu cực tới 
sức khỏe cộng đồng. Công tác thu gom được tiến hành bởi các cơ quan 
chuyên trách của nhà nước như công ty môi trường đô thị hoặc các tổ 
chức tư nhân được sự cho phép và giám sát của các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

• Đối với những đối tượng ở trục đường chính có thể dùng các loại xe 
chuyên dùng với công suất 3.000-8.000 lít. 

• Đối với những khu vực cách xa trục đường chính sử dụng các loại thiết 
bị chuyên dùng có thể tích nhỏ hơn (350-500L), dễ dàng tiếp cận đối 
tượng được thu gom hơn. 

(2). Xử lý CTR 

(i). Sau khi, đã thực hiện triệt để công tác phân loại, tái chế, tái sử dụng cũng 
như thu gom vận chuyển, CTR xây dựng không thể tận dụng có thể xử lý 
bằng phương pháp đốt (đối với thành phần cháy) và đem chôn lấp tại BCL 
thông thường (đối với thành phần vô cơ) hoặc kết hợp xử lý cùng với chất 
thải rắn sinh hoạt. 

(ii). Chất thải rắn xây dựng không thể tái chế, thu hổi được kết hợp chôn lấp 
cùng với chất thải rắn thông thường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị. 

Bảng 158. Vị trí xử lý, đổ thải CTR xây dựng và bùn cặn đến năm 2025 

TT Khu vực phát sinh Nơi xử lý, đổ 
thải Vị trí Công suất tiếp 

nhận (tấn/ngày) Công nghệ 

1 

TP. Vũng Tàu, TP. Bà 
Rịa, TX. Phú Mỹ, Châu 
Đức, Long Điền, Đất 
Đỏ 

KXL Tóc Tiên, 
Tx. Phú Mỹ 

Xã Tóc Tiên, Tx. 
Phú Mỹ 510 Tái chế, chôn 

lấp 

2 Huyện Xuyên Mộc 
KXL Bưng 

Riềng, huyện 
Xuyên Mộc 

Xã Bưng Riềng, 
huyện Xuyên Mộc 20 Chôn lấp 

3 Huyện Côn Đảo 
KXL Bến Đầm, 

huyện Côn 
Đảo 

Khu Bến Đầm, 
huyện Côn Đảo 3 Chôn lấp 

(3). Bùn cặn hệ thống thoát nước 

(i). Bùn cặn chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân. Bùn cặn 
sinh học có mùi hôi thối song không độc hại. Có thể dùng để sản xuất phân 
hữu cơ (kết hợp xử lý trong các nhà máy phân hữu cơ) bằng cách cho thêm 
vôi bột để khử chua, than bùn, cấy vi sinh, dùng chế phẩm EM… để khử 
mùi sẽ thành phân hữu cơ tổng hợp, trong đó, bùn cặn chiếm 70%. Hoặc 
bùn cặn có thể xử lý tại các bãi chôn lấp với ô chứa bùn. Bùn khô được sử 
dụng để chế biến phân hữu cơ hoặc làm chất phủ bề mặt cho bãi chôn lấp. 

(ii). Đối với khu vực nông thôn, bùn cặn được xử lý phân tán tại các hộ gia đình 
bằng bể phốt hoặc theo công nghệ biogas tạo năng lượng phục vụ cho sinh 
hoạt và sản xuất. Để tạo ra khí sinh học, người ta xây dựng những hầm ủ 
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kín có đường thu khí để dễ dàng mang đi sử dụng. Nguyên liệu để sản xuất 
khí sinh học là những chất hữu cơ dễ phân huỷ như phân động vật, các loại 
thực vật như bèo, cỏ, rơm rạ... và là những nguồn nguyên liệu sẵn có ở khu 
vực nông thôn.  

(iii). Việc xây dựng hầm ủ khí sinh học và đưa vào sử dụng nó rất đơn giản và 
rẻ tiền. Các gia đình ở nông thôn có thể tự làm hầm ủ tạo khí biogas dựa 
trên những bản vẽ thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Diện tích xây dựng hầm ủ 
không lớn, có thể làm chìm dưới đất. 

(iv). Một ưu điểm rất dễ thấy về mặt môi trường, đó là vấn đề rác thải và vệ sinh 
môi trường được đảm bảo. Hầu hết các loại chất thải rắn nông nghiệp và 
hộ gia đình đều có thể đưa vào hố ủ vì đa số chúng là chất thải hữu cơ dễ 
phân huỷ. Sau khi được lấy ra từ bể ủ, chất thải này hầu như không còn 
các loại vi sinh vật gây bệnh như trước khi đưa vào bể ủ và có thể được tận 
dụng làm phân bón. 

c). Chất thải rắn công nghiệp 

Khối lượng và tỷ lệ thành phần CTR tại các KCN, CCN phát sinh được tính toán theo tiêu 
chuẩn. Hiện tại phát sinh là 0,15 tấn/ha, năm 2025 là 0,25 tấn/ha, năm 2030 là 0,30 
tấn/ha. 

Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp nằm phân tán trong đô thị, khối lượng CTR thu gom 
được dự báo bằng 25% lượng CTR sinh hoạt đô thị. 

Thành phần chất thải rắn nguy hại chiếm khoảng 20% tổng lượng CTR công nghiệp phát 
sinh. 

Bên cạnh khối lượng CTR công nghiệp phát sinh ở trên, CTR công nghiệp đặc thù của 
tỉnh như luyện thép, khai thác dầu khí… phát sinh cũng khá lớn. Đối với CTR ngành luyện 
thép, trong số 18 dự án ngành thép thì có 6 dự án luyện phôi thép với tổng công suất 
3,75 triệu tấn. Đến nay đã có 5 dự án đi vào hoạt động. Như vậy, dự báo lượng CTR 
ngành luyện thép trên toàn tỉnh sẽ phát sinh khoảng 2.050 tấn/ngày nếu các dự án luyện 
thép đều hoạt động với công suất thiết kế, trong đó xỉ thép có thể tái chế khoảng 1.860 
tấn/ngày. 

Ngoài ra, lượng CTR nguy hại từ ngành khai thác dầu khí phát sinh khoảng 200 tấn/ngày 
được chuyển từ các mỏ khai thác về TP. Vũng Tàu. 

Bảng 159. Dự báo lượng phát sinh và tỷ lệ thu gom CTR công nghiệp  
Đơn vị: Tấn/ngày 

TT Huyện/TP 

CTR tại các KCN, CCN CTR 
ngành 
luyện 
thép 

CTR 
ngành 

dầu 
khí 

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

1 TP. Vũng Tàu 40,2 33,7 362,7 333,7 435,3 435,3 - 200 

2 TP. Bà Rịa 6,0 5,0 249,1 229,1 298,9 298,9 - - 

3 Huyện Châu Đức 6,0 5,0 507,6 467,0 1.059,1 1.059,1 - - 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

579 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Huyện/TP 

CTR tại các KCN, CCN CTR 
ngành 
luyện 
thép 

CTR 
ngành 

dầu 
khí 

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

Phát 
sinh 

Thu 
gom 

4 Huyện Xuyên Mộc 0,0 0,0 7,5 6,9 9,0 9,0 - - 

5 Huyện Long Điền 19,8 16,6 34,8 32,0 41,7 41,7 - - 

6 Huyện Đất Đỏ 0,0 0,0 25,0 23,0 30,0 30,0 - - 

7 TX. Phú Mỹ 692,6 581,8 1.389,7 1.278,5 1.967,6 1.967,6 2.050 - 

8 Huyện Côn Đảo 4,0 3,4 5,0 4,6 6,0 6,0 - - 

 Tổng 769 646 2.581 2.375 3.848 3.848 2.050 200 

Bảng 160. Tổng lượng CTR công nghiệp cần xử lý  
Đơn vị: Tấn/ngày 

TT Huyện/TP 
Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 

Tổng Nguy 
hại 

Thông 
thường Tổng Nguy 

hại 
Thông 

thường Tổng Nguy 
hại 

Thông 
thường 

1 TP. Vũng Tàu 233,7 208,0 25,7 533,7 272,5 261,2 635,3 287,1 348,2 

2 TP. Bà Rịa 5,0 1,2 3,8 229,1 49,8 179,3 298,9 59,8 239,1 

3 Huyện Châu Đức 5,0 1,2 3,8 466,9 101,5 365,4 1.059,1 211,8 847,3 

4 Huyện Xuyên Mộc 0,0 0,0 0,0 6,9 1,5 5,4 9,0 1,8 7,2 

5 Huyện Long Điền 16,7 4,0 12,7 32,0 7,0 25,0 41,7 8,3 33,4 

6 Huyện Đất Đỏ 0,0 0,0 0,0 23,0 5,0 18,0 30,0 6,0 24,0 

7 TX. Phú Mỹ 2.631,7 328,5 2.303,2 3.328,5 467,9 2.860,6 4.017,6 583,5 3.434,1 

8 Huyện Côn Đảo 3,4 0,8 2,6 4,6 1,0 3,6 6,0 1,2 4,8 

 Tổng 2.896 544 2.352 4.625 906 3.719 6.098 1.160 4.938 

(1). Phân loại chất thải rắn tại nguồn 

(i). Thực hiện quy định luật pháp về phân loại tại nguồn: Thông tư 12/2011/TT-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp phải 
đăng ký quản lý chất thải nguy hại (chủ nguồn thải). Vì vậy các doanh nghiệp 
buộc phải phân loại CTR thành 2 loại chất thải nguy hại và không nguy hại, 
trong đó chất thải nguy hại được phân loại theo từng thành phần nguy hại 
theo danh mục trong Thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp trong các KCN đã và đang hoạt động trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
chưa tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

(ii). Sự thu hồi về mặt kinh tế: đối với các chất thải không nguy hại, được phân 
phân thành 2 loại: chất thải có thể tái chế và chất thải không thể tái chế. 
Hiện nay, tỷ lệ chất thải có thể tái chế tại các doanh nghiệp trong địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm khoảng 60 - 80% tổng lượng CTR không nguy 
hại. Điều này cho thấy khả năng phân loại tại nguồn đối với chất thải không 
nguy hại có thể đạt trên 80% trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030. Tỷ 
lệ 20% chất thải còn lại chưa được phân loại tại nguồn sẽ được đưa đi xử 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

580 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

lý tập trung. Những năm tiếp theo khả năng phân loại sẽ tăng lên tùy thuộc 
vào trình độ công nghệ tái chế. 

(iii). Trong tương lai, nếu các công nghệ tái chế chất thải hiện đại được áp dụng 
rộng rãi với quy mô lớn tại các khu xử lý CTR, khi đó nhu cầu nguyên liệu 
cho dây chuyền tái chế chất thải gia tăng sẽ là động cơ thúc đẩy việc thực 
hiện phân loại CTR công nghiệp tại nguồn. 

(2). Phương thức phân loại chất thải rắn công nghiệp 

(i). Mức độ phân loại CTR phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất của chất thải rắn 
công nghiệp và phương pháp xử lý chất thải rắn. Trên cơ sở dự báo thành 
phần chất thải rắn công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được phân loại 
thành những loại sau: 

• Chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng: những chất thải có thể được tái 
chế để thành nguyên liệu cần thiết cho các quá trình sản xuất khác nhau 
như kim loại, thủy tinh, giấy, nilong, nhựa,... hoặc những chất thải rắn 
thải ra tại công đoạn cuối của quy trình sản xuất có thể được quay vòng 
lại làm nguyên liệu đầu vào ở công đoạn đầu như phế phẩm. 

• Chất thải rắn không thể tái chế: là những chất thải rắn không sử dụng 
vào được mục đích khác, phải bỏ đi. 

• Chất thải rắn nguy hại: là những CTR có quy chế quản lý riêng, cần 
được thu gom riêng biệt theo quy định của Nhà nước. 

(ii). Việc phân loại CTR công nghiệp tại nguồn ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải 
được kết hợp đồng thời hai phương thức phân loại tại hai vị trí nhằm tận 
dụng tối đa lượng CTR có thể tái chế, tái sử dụng ở đây: 

• Phân loại CTR tại nguồn (phân loại sơ cấp): phân loại tại từng phân 
xưởng sản xuất của mỗi cơ sở sản xuất. Trong giai đoạn đầu áp dụng 
phương thức này đối với các nhà máy trong các khu công nghiệp đã và 
đang hoạt động. Giai đoạn sau áp dụng cho tất cả các nhà máy trong 
các khu, cụm công nghiệp còn lại. 

• Phân loại CTR tại các khu phân loại tập trung (phân loại thứ cấp): nhằm 
tập trung một lượng lớn CTR của cung một loại hình công nghiệp, sử 
dụng hệ thống máy phân loại như: quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu,... 
nhằm nâng cao hiệu quả đạt được nhiều lợi nhuận như tiết kiệm năng 
lượng và nhân công. 

• Phân loại CTR tại phân xưởng sản xuất (phân loại sơ cấp): là phương 
thức phân loại thủ công, nếu được thực hiện triệt để sẽ mang lại hiệu 
quả kinh tế cao cho chính các cơ sở sản xuất do việc tái sử dụng được 
các thành phần trong chất thải, do việc bán các chất thải có khả năng tái 
chế cho đơn vị tái chế cũng như giảm được chi phí mà cơ sở sản xuất 
phải chi trả cho việc xử lý lượng CTR thải bỏ. 

(iii). Việc phân loại chất thải rắn tại các phân xưởng sản xuất được thực hiện 
bởi chính các công nhân làm việc tại công đoạn cuối cùng của dây chuyền 
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sản xuất phát sinh CTR. 

(iv). Đểviệc phân loại CTR tại nguồn đạt được hiệu quả cao cần thực hiện theo 
một quy trình chặt chẽ và nghiêm túc, cụ thể như sau: 

• Công nhân tại các vị trí làm việc có trách nhiệm bỏ tất cả các chất thải 
vào thiết bị chứa đã được quy định, thiết bị lưu chứa chất thải có dán 
ảnh hoặc chỉ thị để nhận biết. 

• Người được phân công phụ trách ca có trách nhiệm kiểm tra việc phân 
loại chất thải có được cho đúng vào thùng quy định hay không trước khi 
chuyển tới các khu vực chung của nhà máy. 

• Chất thải sau khi phân loại được vận chuyển đến khu vực chứa chất thải 
của công ty phải đổ đúng các thiết bị lưu chứa đã được chỉ định. Đối với 
CTR nguy hại cần được chứa đụng và bảo quản cẩn trọng trong quá 
trình vận chuyển. Thùng đựng chất thải được vận chuyển bằng xe 
chuyên dụng, đảm bảo không rơi vãi, đổ ra ngoài trong quá trình vận 
chuyển. 

(v). Phân loại tại khu tập trung CTR của KCN/CNN (phân loại thứ cấp) 

(vi). Chất thải sau khi được phân loại tại các cơ sở sản xuất sẽ được vận chuyển 
tới khu tập trung và tiếp tục thực hiện việc phân loại tập trung. Tại đây, 
lượng CTR tập trung với khối lượng lớn, vì vậy để việc phân loại có hiệu 
quả và tiết kiệm thời gian cũng như nhân công thì sử dụng phương thức 
phân loại bằng máy phân loại CTR (quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu,...). 
CTR của phân xưởng sản xuất trong cùng một nhà máy, xí nghiệp, hoặc 
một cụm các cơ sở sản xuất thuộc cùng một loại hình công nghiệp sẽ được 
tập trung phân loại tại cùng một hệ thống phân loại. Việc phân vùng phục 
vụ của các khu phân loại tập trung CTR cũng như xác định các địa điểm 
xây dựng các khu phân loại tập trung CTR được dựa trên các cơ sở sau: 

• Dự báo khối lượng, thành phần CTR phát sinh tại các KCN, CCN. 

• Đặc điểm địa lý và sự phân bố các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 

• Tăng cường khả năng trao đổi chất thải giữa các KCN, CCN khả năng 
tái chế, tái sử dụng chất thải. 

• Nguồn lực lao động thực hiện công tác phân loại cũng như khả năng 
đầu tư các thiết bị công nghệ kỹ thuật phân loại CTR. 

(vii). Với đặc điểm địa lý, địa hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để hạn chế phát tán ô 
nhiễm, giảm thiểu tối đa thời gian vận chuyển CTR, dự kiến các khu phân 
loại tập trung CTR công nghiệp ngay tại các địa điểm dự kiến xây dựng khu 
xử lý CTR của huyện/thành phố. 

(3). Tái chế, tái sử dụng chất thải rắn 

(i). Vấn đề tái chế CTR ngay từ nguồn phát sinh gắn với công tác phân loại tại 
nguồn. Trong giai đoạn trước mắt áp dụng phương thức này đối với các 
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nhà máy trong các KCN đã và đang hoạt động. Từ năm nay cho đến 2025 
sẽ áp dụng cho tất cả các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài KCN/CCN. 
Đây là giải pháp có tính khả thi cao do hiệu quả kinh tế mang lại trên 2 mặt: 
thu hồi lợi ích kinh tế và giảm thiểu chi phí phải xử lý CTR. 

(ii). Việc tái chế CTR sau khi thu gom được thực hiện ở các điểm tập kết, trạm 
trung chuyển hay các trung tâm trao đổi chất thải. Phương thức này gắn với 
việc phân loại tập trung CTR công nghiệp. Giai đoạn đầu sẽ áp dụng cho 
các điểm tập kết tại các KCN tập trung và các trạm trung chuyển của tỉnh. 
Giai đoạn sau sẽ áp dụng cho các trạm trung chuyển mới (phục vụ mục 
đích tăng cường trao đổi chất thải). 

(4). Thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

(i). Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp 

• Phương thức thu gom chất thải: là quá trình thu nhặt CTR từ các công 
đoạn sản xuất của nhà máy được vận chuyển đến khu vực chứa chất 
thải của nhà máy, và phải đổ đúng vào các thiết bị lưu chứa CTR đã 
được chỉ định. Quá trình thu gom và vận chuyển cần có nhiều hình thức 
khác nhau tùy theo đặc điểm, tính chất của CTR và phương pháp xử lý 
chúng. Vì vậy, nhằm đảm bảo hiệu quả thu gom và tính kinh tế thì CTR 
có thể phân loại thành hai loại chính và mỗi loại có một phương thức thu 
gom, vận chuyển riêng: 

• Tự thu gom (phương thức 1): Những thành phần CTR có thể thu hồi, 
tái sử dụng sẽ do các đơn vị hay cá nhân thu mua hợp đồng với cơ 
sở sản xuất phát sinh CTR tự thu gom, vận chuyển. 

• Thu gom tập trung (phương thức 2): Những thành phần CTR cần 
đưa đến khu vực xử lý CTR công nghiệp như đốt, chôn lấp hợp vệ 
sinh,... sẽ do các chủ thu gom, vận chuyển đảm nhiệm việc thu gom, 
vận chuyển tập trung. Vì vậy đầu tư cho việc vận chuyển và xử lý 
những thành phần này sẽ thấp hơn rất nhiều vơi việc thu gom, vận 
chuyển toàn bộ lượng CTR phát sinh. 

• Quy trình: CTR từ nguồn phát sinh, các loại CTR công nghiệp sẽ được 
công nhân trong nhà máy phân loại ngay tại nguồn thải và lưu giữ vào 
các thiết bị phân loại tại nguồn. Một số loại chất thải có thể được tuần 
hoàn làm nguyên liệu đầu vào của dây truyền sản xuất hoặc đem bán 
để tái chế, tái sử dụng. Các loại chất thải còn lại sẽ được thu gom và xử 
lý tập trung theo những phương pháp khác nhau. Việc thu gom tập trung 
các loại CTR công nghiệp được tiến hành theo 2 giai đoạn: 

• Giai đoạn thu gom sơ cấp là giai đoạn CTR được thu gom từ các công 
đoạn sản xuất của từng nhà máy được vận chuyển đến khu vực chứa 
chất thải của nhà máy, và phải đổ đúng vào các thiết bị lưu chứa CTR 
đã được chỉ định. Sau đó sau mỗi ca làm việc, mỗi ngày thì phải vận 
chuyển CTR từ các điểm tập kết của các nhà máy, cơ sở sản xuất đến 
các điểm tập kết, trạm trung chuyển của các KCN/CCN trong đó CTR 
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được phân loại tập trung một lần nữa cũng như xử lý cơ học. 

• Giai đoạn thu gom thứ cấp vận chuyển CTR từ các trạm trung chuyển 
đến khu vực xử lý sao cho mỗi loại CTR được vận chuyển đến một khu 
vực xử lý riêng. 

• Đối với các cơ sở sản xuất riêng lẻ, nằm ngoài KCN/CCN thì có trách 
nhiệm thu gom, phân loại và thuê các cơ sở tư nhân (có tư cách 
pháp nhân, dưới sự quản lý của các cơ quan quản lý về CTR) vận 
chuyển mang đi xử lý. 

• Đối với các cơ sở tập trung nằm trong KCN/CCN, việc thu gom do 
các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Các cơ sở sản xuất công nghiệp 
có nhiệm vụ ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận chuyển và 
xử lý CTR công nghiệp. 

(ii). Thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn tập trung 

• Các loại thùng rác có thiết kế khác nhau có thể được sử dụng để chứa 
các loại CTR có khối lượng khác nhau và có tính chất khác nhau. Cần 
thiết kế những thùng rác công cộng, điểm thu gom quanh nhà máy mà 
chất thải rắn được đổ trực tiếp vào những thùng container, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bốc trực tiếp chất thải rắn vào những thùng, xe thu gom 
thứ cấp, giúp cho giảm bớt bốc dỡ bằng thủ công. 

• Để có thể thu gom, vận chuyển CTR tập trung theo quy trình trên, cần 
có một hệ thống tổng hợp thu gom, vận chuyển CTR đồng bộ, được 
trang bị đầy đủ các hợp phần từ khâu thu gom, phân loại, lưu giữ đến 
khâu vận chuyển và xử lý CTR công nghiệp bao gồm: 

• Thiết bị lưu giữ: sử dụng bao gói, túi, thùng, bể, côngtennơ, kho, 
bãi,... để lưu giữ CTR tại các nguồn phát sinh. 

• Thiết bị thu gom: có thể dùng các xe đẩy tay, xe tải, xe nâng,... trong 
quá trình thu gom sơ cấp CTR từ các cơ sở sản xuất đến các trạm 
trung chuyển. 

• Thiết bị phân loại tập trung: sử dụng máy phân loại tập trung,... Mỗi 
trạm trung chuyển nên có một hệ thống phân loại để phân loại triệt 
để CTR. 

• Thiết bị nén ép CTR: có thể sử dụng các loại máy ép, máy đóng gói 
CTR, tại các trạm trung chuyển nhằm giảm kích thước cơ học của 
các loại CTR công nghiệp trước khi đưa đến các khu xử lý tập trung. 

• Thiết bị vận chuyển: sử dụng các loại xe chuyên dụng như xe cuốn 
ép, xe ép nâng, xe tải trần, xe tải container, xe thùng,... để thu gom 
và vận chuyển với công suất lớn, kể cả thu gom sơ cấp và thu gom 
thứ cấp. 

(5). Quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển CTR công nghiệp 

(i). Vị trí các trạm trung chuyển phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. 
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(ii). Trạm trung chuyển CTR công nghiệp trong tỉnh gồm 2 loại: 

• Trạm trung chuyển sơ cấp (nằm tại mỗi khu, cụm công nghiệp): Có vai 
trò tập kết các loại CTR công nghiệp trước khi đưa đến các trạm trung 
chuyên tập trung hoặc các khu xử lý. 

• Trạm trung chuyển tập trung (nằm tại các khu xử lý CTR vùng huyện, 
liên huyện hoặc KCN tập trung): Có vai trò kết hợp với các hoạt động tái 
chế CTR công nghiệp, xử lý CTR công nghiệp thông thường và trung 
chuyển CTR nguy hại trước khi đưa đến khu xử lý vùng tỉnh. 

(iii). Vị trí, quy mô các trạm trung chuyển: Bán kính phục vụ các trạm trung 
chuyển cấp vùng khoảng 25-30 km. Tại đây sẽ diễn ra hoạt động tái chế, 
thu hồi và kể cả đổ thải CTR công nghiệp thông thường. Trên cơ sở phân 
tích các khu vực tập trung công nghiệp và định hướng quy hoạch 
KXLCTRSH, vị trí và quy mô các trạm trung chuyển tập trung CTRCN được 
đề xuất nhu sau: 

Bảng 161. Mạng lưới các trạm trung chuyển tập trung CTR công nghiệp nguy hại 

TT Vị trí, địa điểm các trạm trung 
chuyển Phạm vi phục vụ Công suất 

(tấn/ngày) 
Quy mô 

(ha) 
1 Tại KXL Láng Dài, huyện Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc 120 0,1 
2 KCN Long Sơn, TP. Vũng Tàu Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu 300 0,3 

(6). Xử lý CTR 

(i). Lựa chọn công nghệ xử lý CTR 

• Công nghệ xử lý CTR công nghiệp cần thực hiện phối hợp sử dụng các 
phương pháp khác nhau. Hiện nay có nhiều loại công nghệ khác nhau 
để xử lý CTR công nghiệp. Mặc dù vậy, mỗi công nghệ chỉ có khả năng 
ứng dụng tốt trong một phạm vi nhất định. CTR công nghiệp phát sinh 
tại các cơ sở sản xuất công nghiệp cần được xử lý tập trung bằng cách 
kết hợp nhiều quy trình công nghệ sau áp dụng cho từng loại. 

• Đốt: Công nghệ này rất phù hợp để xử lý hầu hết các loại CTR công 
nghiệp. 

• Công nghệ thiêu đốt có nhiều ưu điểm như khả năng tận dụng nhiệt, xử 
lý triệt để, giảm quỹ đất để chôn lấp nhưng cũng có một số hạn chế như 
chi phí đầu tư, vận hành, xử lý khí thải lớn, dễ tạo ra các sản phẩm phụ 
nguy hiểm nếu không kiểm soát tốt. Công nghệ này rất phù hợp để xử 
lý CTRCN và CTNH hữu cơ như cao su, nhựa, giấy, da, cặn dầu, dung 
môi, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là chất thải y tế trong những lò 
đốt chuyên dụng hoặc công nghiệp như lò nung xi măng. 

• Chôn lấp hợp vệ sinh: CTRCN và CTNH dạng rắn hoặc sau khi đã cố 
định được đưa vào các hố chôn lấp hợp vệ sinh. 

• Đây là biện pháp tiêu hủy chất thải được áp dụng rất rộng rãi trên thế 
giới, kể cả một số loại chất thải hạt nhân, lây nhiễm hoặc độc hại, nhưng 
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trước khi chôn lấp phải được cách ly an toàn bằng các vật liệu phù hợp. 
Theo công nghệ này, CTRCN và CTNH dạng rắn hoặc sau khi đã cố 
định ở dạng viên được đưa vào các hố chôn lấp có ít nhất 2 lớp lót chống 
thấm, có hệ thống thu gom nước rò rỉ để xử lý, có hệ thống thoát khí, có 
giếng khoan để giám sát khả năng ảnh hưởng đến nước ngầm. Để tăng 
cường hiệu quả sử dụng hố chôn, việc chôn lấp CTRCN và CTNH 
thường kết hợp với cố định và hóa rắn chất thải trước khi chôn thông 
qua việc đưa thêm những chất liệu khác vào chất thải để làm thay đổi 
tính chất vật lý, tăng sức bền, giảm độ hòa tan, giảm độ lan truyền chất 
thải độc hại ra môi trường. Biện pháp này cũng thường được áp dụng 
trong trường hợp không thể sử dụng các biện pháp cải tạo sinh học hay 
đốt chất thải. 

• Các công nghệ phụ trợ. 

• Phân loại và xử lý cơ học: Đây là khâu ban đầu không thể thiếu trong 
quy trình xử lý chất thải nhằm xử lý sơ bộ và tái chế CTR. 

• Xử lý hóa - lý: Mục đích chính là giảm thiểu khả năng nguy hại của 
chất thải đối với môi trường và thu hồi, tái chế một số loại CTR. 

(ii). Lựa chọn vị trí các khu xử lý CTR 

• Căn cứ vào bối cảnh và định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 
tỉnh có thể nhận thấy các vùng tăng trưởng công nghiệp phân bố như 
sau: 

• Vùng không gian tổng thể cảng-công nghiệp nặng Mỹ Xuân - Phú Mỹ 
- Cái Mép - Long Sơn: Là một tổng thể công nghiệp nặng và cảng 
biển quốc gia, tổng Quy mô đất xây dựng của khu vực Phú Mỹ - Cái 
Mép khoảng 6000-6500 ha, khu vực Long Sơn khoảng 1300-1600 
ha. 

• Trục không gian các khu công nghiệp - dịch vụ Đông - Tây: Trên toàn 
tuyến có 3 vùng dự án lớn: vùng dự án Đông Châu Đức, là khu công 
nghiệp - đô thị Châu Đức, quy mô 2.200 ha (trong đó có 1.550 ha đất 
công nghiệp); vùng dự án khu vực Nam Châu Đức (tại Đá Bạc và 
Suối Rao) và Bắc Đất Đỏ (tại Long Tân và Láng Dài). Ngoài ra, có 
một số khu vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Như vậy, có thể thấy công nghiệp của tỉnh phát triển chủ yếu ở vùng các 
TX. Phú Mỹ, Châu Đức, TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu. Ngoài ra phát triển 
một số khu vực dọc trục QL55 khu vực Đất Đỏ và Xuyên Mộc. 

• Định hướng phát triển công nghiệp là căn cứ quan trọng để lựa chọn vị 
trí các khu xử lý CTR công nghiệp. Các khu xử lý CTR công nghiệp là 
khu xử lý có tính chất vùng tỉnh, phục vụ cho nhiều huyện, đô thị trong 
tỉnh. Dựa trên tổng lượng CTR công nghiệp được thu gom đến năm 
2025: 3.850 tấn/ngày, nhu cầu đất cho các khu xử lý theo công nghệ đề 
xuất: 90,1 ha. 
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Bảng 162. Nhu cầu đất cho xử lý CTR công nghiệp theo huyện, thị 
Đơn vị: ha 

TT Huyện/Tp 
Tiếp 

nhận, 
phân 

loại 

Tái chế, 
xử lý 

lưu giữ 
Đốt Chôn 

lấp 
Dự 

phòng Tổng 

1 TP. Vũng Tàu 2,72 1,96 0,87 2,97 2,13 10,6 
2 TP. Bà Rịa 1,87 1,34 0,60 1,91 1,43 7,2 
3 Huyện Châu Đức 6,62 4,77 2,12 4,42 4,48 22,4 
4 Huyện Xuyên Mộc 0,06 0,04 0,02 0,06 0,04 0,2 
5 Huyện Long Điền 0,26 0,19 0,08 0,27 0,20 1,0 
6 Huyện Đất Đỏ 0,19 0,14 0,06 0,19 0,14 0,7 
7 TX. Phú Mỹ 12,30 8,85 3,94 13,16 9,56 47,8 
8 Huyện Côn Đảo 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,1 
 Tổng 24,0 17,3 7,7 23,0 18,0 90,1 

• KXL Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Tx. Phú Mỹ: 

• Xử lý CTR nguy hại cho toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với công suất 
tiếp nhận khoảng 770 tấn/ngày. 

• Xử lý CTR công nghiệp thông thường cho toàn tỉnh với công suất 
tiếp nhận trên 3.080 tấn/ngày.  

• Xây dựng nhà máy xử lí và tái chế bụi lò thép, công suất 100.000 
tấn/1 năm tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ III, TX. Phú Mỹ. 

• Giai đoạn từ 2025: CTR công nghiệp nguy hại được xử lý bằng biện 
pháp đốt và chôn lấp hợp vệ sinh. CTR công nghiệp thông thường 
xử lý bằng các công nghệ tái chế và chôn lấp.  

• Giai đoạn từ 2030: Đầu tư một nhà máy đốt CTR công nghiệp thông 
thường với công suất khoảng 1.000 tấn/ngày. Lượng CTR công 
nghiệp thông thường còn lại khoảng 2.080 tấn/ngày là lượng CTR 
có thể tái chế. Các thành phần không thể tái chế và tro đốt được 
chôn lấp. 

• KXL Láng Dài, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ: Quỹ đất hiện có 20 ha, trong 
đó cần 16 ha giành cho xử lý CTR đô thị đến năm 2025. Như vậy còn 4  
ha để dự phòng xử lý CTR công nghiệp và đô thị. Chức năng của KXL 
Láng Dài như sau: 

• Dự phòng xử lý CTR công nghiệp thông thường cho các huyện Đất 
Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc. 

• Trung chuyển CTR nguy hại cho Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc. 

• Đối với huyện Côn Đảo, do vị trí địa lý không thuận lợi nên không xử lý 
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tập trung tại KXL của tỉnh, trong khi đó lượng CTR công nghiệp không 
đáng kể. Do đó tuỳ theo nhu cầu thực tế có thể trang bị lò đốt chất thải 
nguy hại với công suất khoảng 1 tấn/ngày và xử lý CTR công nghiệp 
thông thường tại KXL Bến Đầm.  

d). Chất thải rắn bệnh viện 

Tiêu chuẩn phát sinh CTR bệnh viện, mức tăng tỷ lệ phát sinh chất thải rắn bệnh viện là 
2%/năm. Tỷ lệ thành phần CTR có thể tái chế chiếm khoảng 15%. 

Bảng 163. Dự báo chất thải rắn y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 
năm 2030 

Đơn vị: kg/ngày 

TT Huyện/thành phố 

Năm 2025 Năm 2030 

Tổng khối 
lượng 

CTR y tế 

CTR YT 
nguy hại 

CTR YT 
không 

nguy hại 

Tổng khối 
lượng 

CTR y tế 

CTR YT 
nguy hại 

CTR YT 
không 

nguy hại 

1 TP. Vũng Tàu 2.256,6 451,3 1.805,3 3047,5 609,5 2438 

2 TP. Bà Rịa 2.972,6 594,5 2.378,1 3439,3 687,8 2751,5 

3 Huyện Châu Đức 504,4 100,9 403,5 645,2 129,1 516,1 

4 Huyện Xuyên Mộc 250,1 50,0 200,1 335,8 67,1 268,7 

5 Huyện Long Điền 170,0 34,0 136,0 186,1 37,2 148,9 

6 Huyện Đất Đỏ 167,1 33,4 133,7 224,5 44,9 179,7 

7 TX. Phú Mỹ 225,1 45,0 180,1 283,6 56,7 226,9 

8 Huyện Côn Đảo 68,4 13,7 54,7 90,8 18,2 72,6 

 Tổng 6.614 1.323 5.291 8.253 1.651 6.602 

(1). Công tác thu gom, vận chuyển chất thải y tế: Thu gom chất thải y tế nguy hại ngay 
tại nguồn, được chứa trong các thùng quy định riêng, sau đó được các công ty có 
chức năng vận chuyển về các cơ sở có chức năng xử lý theo quy định. Riêng 
TTYT huyện Côn Đảo, chất thải y tế được xử lý tại chỗ; tần suất thu gom từ 01-30 
ngày/lần tùy từng cơ sở y tế. 

(2). Công trình xử lý chất thải y tế: Các công trình xử lý chất thải y tế nguy hại hiện có 
trên địa bàn tỉnh gồm 14 lò đốt chất thải y tế, lò xử lý Viba (công nghệ hấp không 
khói), được đầu tư lắp đặt tại các Bệnh viện (Lê Lợi, Bà Rịa, Tâm Thần); các Trung 
tâm y tế (Tân Thành, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo, 
Vietsovpetro), Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (hiện lò đốt này đã được 
chuyển về Bệnh viện Phạm Hữu Chí) và tại Trạm y tế xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, 
tiếp tục đầu tư nâng cấp các lò đốt hiện có, các rác thải nguy hại trong y tế đưa về 
Khu xử lý rác thải nguy hại ở Bình Dương: 

(i). Bố trí theo 04 khu vực lưu giữ, trung chuyển như sau: Bệnh viện Bà Rịa thu 
gom chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Bà Rịa và 
khu vực lân cận của huyện Long Điền, Đất Đỏ; Trung tâm Y tế TP. Vũng 
Tàu thu gom chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Vũng 
Tàu; Trung tâm Y tế huyện Châu Đức thu gom chất thải y tế phát sinh tại 
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các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Châu Đức và khu vực lân cận. Trung tâm 
Y tế huyện Xuyên Mộc thu gom chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và các khu vực lân cận. Chất thải y tế phát 
sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TX. Phú Mỹ sẽ được thu gom và vận 
chuyển thẳng đến nhà máy xử lý chất thải nguy hại của cơ sở xử lý trong 
Khu xử lý tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ). 

(ii). Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ, 
trung chuyển tối thiểu 01 ngày/lần. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây 
nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm 
không sắc nhọn tối thiểu 03 ngày/lần, tần suẩt thu gom chất thải lây nhiễm 
sắc nhọn tối thiểu 01 tháng/lần. Phương tiện tham gia vận chuyển chất thải 
y tế nguy hại là loại xe có thùng kín, xe bảo ôn chuyên dụng. Các loại 
phương tiện vận chuyển đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 
hoặc chấp thuận bằng văn bản. 

(iii). Các chất thải y tế nguy hại khi được đưa về nhà máy xử lý chất thải nguy 
hại phải được ưu tiên xử lý ngay trong ngày. Quy trình xử lý theo đúng giấy 
phép; bảo đảm tiêu hủy hoàn toàn các chất độc hại, lây nhiễm; khí thải được 
xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Trường hợp chưa thể xử lý ngay trong 
ngày, chất thải phải được lưu giữ trong kho lạnh của công ty ở nhiệt độ dưới 
20°C và lưu giữ tối đa không quá 02 ngày. 

(iv). Xây dựng Khu xử lý tập trung CTR y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm 
không khói trên địa bàn tỉnh quy mô diện tích 01 ha nằm trong Khu xử lý 
chất thải tập trung Tóc Tiên, công suất xử lý chất thải rắn y tế từ 05 - 10 
tấn/ngày. 

Bảng 164. Nâng cấp các lò chất thải y tế trên địa bàn tỉnh 

TT Tên đơn vị Nhãn hiệu thiết bị Công suất đốt 

01 Bệnh viện Bà Rịa 
- 01 Lò đốt Inciner8 

- 245 kg/ngày/08 giờ (lò bị lỗi 
buồng thứ đốt thứ cấp, đã dừng 
hoạt động từ tháng 8/2018) 

- 01 Lò xử lý chất thải Viba 
(Ecodas) 

- 240 kg/ngày/08 giờ (đã dừng 
hoạt động từ tháng 01/2018) 

02 Bệnh viện Lê Lợi 

- 01 Lò đốt hiệu Hoval-Thụy 
Sĩ 

- 200 kg/ngày/08 giờ (đã dừng 
hoạt động) 

- 01 Lò xử lý bằng công nghệ 
hấp ướt không khói, hiệu ISS 
AC 575 của Hungrary 

- 86 kg/ngày/08 giờ (đã dừng hoạt 
động) 

03 Bệnh viện Tâm thần tỉnh 01 Lò đốt hiệu F1S- 
Chuwastar Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ kg/h (đã dừng 
hoạt động) 

04 Trung tâm Y tế huyện 
Châu Đức 

01 Lò đốt hiệu F1S- 
Chuwastar Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ (Lò không vận 
hành được, đã bị hư hỏng từ 
tháng 08/2015) 

05 Trung tâm Y tế huyện 
Long Điền 

01 Lò đốt hiệu F1S- 
Chuwastar Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ (Lò không vận 
hành được, đã bị hư hỏng từ 
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TT Tên đơn vị Nhãn hiệu thiết bị Công suất đốt 
tháng 03/2017) 

06 Trung tâm Y tế huyện 
Côn Đảo 

FE-15- Chuwastar  
Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ 
 

07 Trung tâm Y tế huyện 
Xuyên Mộc 

01 Lò đốt hiệu F1S- 
Chuwastar Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ (đã dừng hoạt 
động) 

08 Trung tâm Y tế huyện 
Đất Đỏ 

01 Lò đốt hiệu FE- 15- 
Chuwastar Nhật Bản 

160 -200 kg/ngày/08 giờ (Lò 
không vận hành được, đã bị hư 
hỏng từ tháng 10/2017) 

09 Trung tâm Y tế TX. Phú 
Mỹ 

01 Lò đốt hiệu F2- Chuwastar 
Nhật Bản 

160 kg/ngày/08 giờ (Lò không vận 
hành được, đã bị hư hỏng từ 
tháng 03/2017) 

10 Trung tâm Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 

Lò LYT 20 (gia công lắp ráp 
trong nước) 

160 kg/ngày/08 giờ (Lò đốt đã 
được chuyển về Bệnh viện Phạm 
Hữu Chí) 

11 Trạm Y tế xã Tóc Tiên, 
TX. Phú Mỹ Lò đốt nhỏ 

10-20kg/ngày/08 giờ (chưa bảo 
đảm được hiệu quả xử lý khí thải, 
đã dừng hoạt động). 

12 Trung tâm Y tế 
Vietsovpetro 

01 Lò xử lý Viba bằng công 
nghệ hấp ướt không khói 

40 kg/ngày/08 giờ (đã dừng hoạt 
động) 

 

VI. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI THEO KHU CHỨC 
NĂNG VÀ THEO LOẠI ĐẤT ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Quan điểm, nguyên tắc bố trí sử dụng đất 
1.1. Quan điểm bố trí sử dụng đất 
Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế, nhưng lại là điều kiện không thể thiếu trong 
mọi quá trình phát triển. Vì vậy, việc sử dụng tốt nguồn tài nguyên này không chỉ quyết 
định đến tương lai của nền kinh tế mà còn đảm bảo cho mục tiêu ổn định chính trị, quốc 
phòng an ninh vững chắc và phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển thì giá trị của đất đai 
sẽ càng cao và yêu cầu về sử dụng đất càng phải tốt hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Chính vì vậy, sử dụng đất phải dựa trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững. Trên 
cơ sở những nét đặc trưng về điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển cơ sở hạ tầng và sử dụng đất trong những năm gần đây,... để góp phần khai 
thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai của tỉnh, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, các quan điểm về sử dụng đất sau đây cần phải được nhận thức rõ, thực hiện 
thống nhất và đầy đủ: 

(1). Khai thác sử dụng đất theo hướng giải phóng được năng lực sản xuất của các 
ngành kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng, ưu tiên phân bổ đất đai cho các ngành kinh tế công nghiệp, thương 
mại - dịch vụ và du lịch thúc đẩy kinh tế phát triển, không ngừng cải thiện đời sống 
của nhân dân. Sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch bảo đảm lợi ích trước mắt cũng 
như lâu dài của người sử dụng đất và cộng đồng. 
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(2). Khai thác triệt để, sử dụng có hiệu quả toàn bộ quỹ đất đai vào các mục đích cụ 
thể của nền kinh tế quốc dân. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp 
luật, lấy giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất đai làm thước đo để bố trí cây 
trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, thương mại, du lịch... theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước 
phân bổ sử dụng quỹ đất phù hợp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
chỉnh trang xây dựng đô thị qua các thời kỳ. 

(3). Trong việc cải tạo và xây dựng, phải triệt để khai thác tiềm năng sẵn có về mặt 
kiến trúc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội mà quá trình hình thành và phát 
triển đã tạo nên. Trong nông nghiệp, do diện tích sẽ bị giảm để chuyển sang các 
mục đích khác, phải từng bước áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để thâm 
canh, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo giữ nguyên hoặc tăng thêm giá 
trị của ngành nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Quá trình khai thác, sử dụng đất phải hợp lý, không được để thừa hoặc lãng 
phí đất; phải bảo đảm duy trì và bồi bổ chất lượng của đất, tránh các tác động làm 
suy thoái, thoái hóa đất. 

(4). Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa có hiệu quả cao, đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
và đất di tích danh thắng nhằm đảm bảo an ninh lương thực, quản lý diện tích rừng 
bền vững; bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh; bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; bảo vệ nguồn 
nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chỉ cho phép chuyển đổi 
những diện tích đất trồng lúa tại những khu vực bị nhiễm mặn, hạn hán, ngập lụt 
để chuyển sang các mục đích khác. 

(5). Duy trì ổn định diện tích đất rừng, hạn chế tối đa việc chuyển sang các mục đích 
khác, đầu tư thỏa đáng cho công tác khoanh nuôi, trồng rừng kết hợp với trồng 
cây nông nghiệp lâu năm để đạt tỷ lệ tán che cao nhất. Kết hợp chặt chẽ giữa 
trồng rừng với khai thác để thúc đẩy phát triển kinh tế rừng. Từng bước hình thành 
các khu du lịch sinh thái, công viên cây xanh theo hướng khai thác tổng hợp, đồng 
thời hình thành những vành đai cây xanh đủ lớn, bao quanh kết hợp với các mảng 
cây xanh đô thị khác... nhằm điều tiết môi trường khí hậu và tăng vẻ đẹp cảnh 
quan. 

(6). Phát triển quỹ đất theo hướng khai hoang, lấn biển; xây dựng công trình ngầm 
trong lòng đất tại khu vực có đủ điều kiện; đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch để khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai; di 
dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

(7). Trong cơ cấu sử dụng đất, cần dành một tỷ lệ thích đáng và hợp lý cho các mục 
đích hạ tầng tập trung phát triển các hạ tầng then chốt, có sức lan tỏa lớn; ưu tiên 
phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch,... vừa để thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế, tăng cường về cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, 
vừa tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực hiệu quả và 
ổn định. Mở rộng diện tích đô thị một cách “trật tự”, có chuẩn bị đầy đủ về cơ sở 
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hạ tầng, được kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và tổ chức lãnh thổ hợp lý. 

(8). Sử dụng đất hạ tầng, đất ở cần triệt để tiết kiệm, bố trí sử dụng các loại đất này 
vừa căn cứ vào điều kiện thực tế và các yêu cầu trước mắt, vừa phải đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu phát triển về lâu dài theo xu hướng tăng dần các tiêu chuẩn về 
chất lượng môi trường và nâng cao điều kiện sống của nhân dân. Việc tận dụng 
không gian, trong các khu dân cư, các trung tâm giao dịch hành chính, thương 
mại, văn hoá... sẽ tạo ra các khoảng không cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển 
vườn hoa, khu giao thông tĩnh, bến bãi đậu xe và sân chơi cho người dân. 

(9). Gắn khai thác sử dụng với nhiệm vụ bảo vệ, bồi dưỡng tái tạo, làm tăng độ phì 
cho đất... chống suy thoái đất, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm 
sử dụng đất bền vững lâu dài. Ngoài ra việc khai thác sử dụng đất để phát triển 
kinh tế - xã hội phải tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. 

1.2. Nguyên tắc bố trí sử dụng đất 
(1). Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa bố trí sử dụng đất với chiến lược và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh 
thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường. 

(2). Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy 
hoạch tỉnh. 

(3). Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; 
bảo đảm hài hòa lợi ích, các địa phương và lợi ích của người dân. 

(4). Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, 
khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; bảo đảm tính khách 
quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn. 

(5). Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa 
phương và khả năng, quỹ đất của tỉnh nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. 

(6). Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa bố trí sử dụng đất với chiến lược và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh 
thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường. 

(7). Việc tính toán, phân bổ nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương 
được định hướng hai chiều từ trên xuống dưới (từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh) 
và từ dưới lên. 

(8). Đảm bảo đủ quỹ đất để thiết lập, duy trì và quản lý hành lang bảo vệ các công trình 
thuộc hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lực, nguồn nước, di tích lịch sử - văn 
hóa... theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(9). Đảm bảo hợp lý quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, 
dịch vụ du lịch trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. 

(10). Bảo đảm nguồn lực để thực hiện phương án bố trí sử dụng đất. 

2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2050 
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2.1. Định hướng sử dụng đất phát triển đô thị 
(1). Hình thành trục không gian phát triển đô thị trung tâm dọc theo trục QL51 trong đó: 

TP. Vũng Tàu là đô thị loại I, phát triển mạnh theo hướng đô thị dịch vụ, du lịch; 
TP. Bà Rịa là đô thị loại II, phát triển mạnh theo hướng đô thị trung tâm hành chính, 
khoa học công nghệ; TX. Phú Mỹ đạt chuẩn đô thị loại II phát triển mạnh theo 
hướng đô thị công nghiệp, hậu cần cảng biển. 

(2). Phát triển trục đô thị du lịch ven biển bao gồm đô thị loại III Long Điền - Long Hải, 
các đô thị loại V liên kết phát triển du lịch Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu. 

(3). Phát triển trụ đô thị QL56 gồm: Nâng cấp 01 đô thị loại IV gồm Ngãi Giao, thành 
lập mới đô thị loại V Kim Long, Suối Nghệ 

(4). Phát triển trục đô thị QL55 và tiểu vùng nông nghiệp Đông Bắc gồm: Nâng cấp các 
Đô thị loại V Đất Đỏ và Phước Bửu, thành lập mới đô thị Hoà Bình. 

(5). Phát triển đô thị du lịch sinh thái biển đảo: Côn Đảo; 

(6). Tỷ lệ đô thị hóa chuẩn bị khoảng 80%. Không gian phát triển đô thị khoảng 88.000 
ha. 

2.2. Định hướng sử dụng đất phát triển du lịch 
(1). Phát triển du lịch dọc tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm 

theo hướng cao cấp, khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường ven 
biển, các khu đô thị, khu du lịch, thu hút nhiều dự án có thương hiệu quốc tế, sản 
phẩm du lịch đa dạng; trong đó quan tâm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khu 
vực Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm. 

(2). Xây dựng Côn Đảo thành Khu du lịch Quốc gia chất lượng cao, hiện đại, đặc sắc 
tầm cỡ khu vực và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo tiềm lực 
bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hải đảo. 

(3). Phát triển các sản phẩm du lịch thuộc 8 loại hình: Du lịch nghỉ dưỡng; du lịch hội 
nghị, hội thảo (MICE); du lịch sinh thái; du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh; du lịch 
gắn với hoạt động vui chơi giải trí; du lịch cộng đồng; du lịch chăm sóc sức khỏe; 
du lịch gắn với hoạt động thể thao. Kêu gọi các nhà đầu tư có đẳng cấp đủ năng 
lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án du lịch lớn tại một số một số khu đất 
có tiềm năng của tỉnh, như: Khu du lịch lâm viên Núi Dinh, Khu đô thị Tây Nam Bà 
Rịa; Khu vườn thú hoang dã Safari - huyện Xuyên Mộc; Khu Paradise, dự án 
Atlantis, khu Mũi Nghinh Phong, khu Bãi Trước, Khu đô thị Gò Găng, khu Bàu 
Trũng - TP. Vũng Tàu; các dự án tuyến du lịch ven biển Vũng Tàu - Long Hải - 
Phước Hải - Xuyên Mộc và khu du lịch quốc gia Côn Đảo. 

2.3. Định hướng sử dụng đất phát triển công nghiệp 
(1). Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu và phấn đấu trở thành tỉnh kiểu 

mẫu về công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Thu hút đầu tư có chọn lọc, tập 
trung thu hút các dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án nguồn làm hạt nhân thu hút 
các dự án vệ tinh, dự án có hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng ít nhân lực, thân 
thiện với môi trường; hạn chế thu hút những lĩnh vực sử dụng không hiệu quả tài 
nguyên và đất đai, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao 
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động. 

(2). Tập trung các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, 
dịch vụ hỗ trợ để tạo đà phát triển các ngành công nghiệp khác. 

(3). Thành lập mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng công tác 
bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Bảo đảm đến năm 2023, 100% 
khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu 
chuẩn loại A. Dự kiến diện tích đất các khu công nghiệp quy hoạch trong thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 15.051ha, trong đó chỉ tiêu sử dụng 
đất khu công nghiệp đến năm 2050 được phân bổ là 10.755ha. 

2.4. Định hướng sử dụng đất phát triển hạ tầng kết nối 
(1). Đẩy mạnh huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho 

phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 
hội thiết yếu. 

(2). Phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang 
kinh tế xuyên Á. Tập trung phát triển cảng biển container Cái Mép - Thị Vải thực 
sự trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Nghiên cứu xây dựng hạ tầng kết nối với 
sân bay quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai, sân bay Hồ Tràm, sân bay Gò 
Găng. 

(3). Tập trung nguồn lực xây dựng các tuyến hạ tầng giao thông nhằm hoàn thiện hành 
lang công nghiệp, cảng biển, hậu cần cảng, dầu khí dọc QL51 và đô thị mới Phú 
Mỹ; hành lang du lịch ven biển; trong đó, tập trung đầu tư và hoàn thành đường 
liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Phước Hòa - Cái Mép, đường 991B, đường 
Long Sơn - Cái Mép và đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải. 

(4). Phối hợp với Trung ương và các địa phương khác trong Vùng Kinh tế trọng điểm 
phía Nam nhanh chóng triển khai, các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 
cầu Phước An, nâng cấp luồng hàng hải, đường thủy nội địa, đầu tư đường sắt 
Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải, đường vành đai 4, nâng cấp 
cảng hàng không Côn Đảo. 

(5). Không gian phát triển các hạ tầng kết nối khoảng 15.000 ha. 

2.5. Định hướng sử dụng đất phát triển sản xuất nông nghiệp 
Hình thành 2 vùng phát triển sản xuất nông nghiệp 

(1). Vùng I (Phía Bắc tỉnh) phát triển nông nghiệp, nông thôn 

(i). Diện tích tự nhiên khoảng 90.000 ha, bao gồm: 1 phần các xã Hắc Dịch, 
Sông Xoài, TX. Phú Mỹ; một phần huyện Châu Đức (trừ diện tích các xã: 
Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối Rao) và 1 phần huyện Xuyên Mộc 
(trừ một phần các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, thị trấn Phước 
Bửu và Phước Thuận). 

(ii). Hiện trạng: cây trồng chủ yếu là các loại cây lâu năm: cao su, hồ tiêu, cây 
điều, cà phê và cây ăn quả... phát triển mạnh ở các nông trường cao su và 
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các trang trại; riêng xã Bình Châu có một phần diện tích thuộc Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Vật nuôi chủ yếu là heo, bò, gà ở các 
trang trại và doanh nghiệp, nuôi tập trung quy mô lớn, đang phát triển hình 
thức chăn nuôi công nghiệp. Nuôi thủy sản nước ngọt. 

(iii). Định hướng phát triển: xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cao su, hồ tiêu, cà phê,  
điều, ca cao, cây ăn quả đặc sản; các vùng chăn nuôi tập trung của các 
trang trại, doanh nghiệp với phương thức chăn nuôi công nghiệp; trồng cây 
lâm nghiệp theo quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, cây bản 
địa có giá trị cao về kinh tế và môi trường sinh thái; xây dựng mô hình vườn 
cây ăn quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái; nuôi thủy sản nước ngọt. 

(2). Vùng II (Phía Nam tỉnh) phát triển nông nghiệp đô thị và thủy sản 

(i). Diện tích tự nhiên khoảng 108.000 ha, bao gồm: một phần TX. Phú Mỹ (một 
phần các xã); toàn bộ TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện 
Côn Đảo, TP. Vũng Tàu và một phần huyện Xuyên Mộc (một phần các xã: 
Bình Châu, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu), 
một phần huyện Châu Đức (các xã: Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối 
Rao). 

(ii). Hiện trạng: trồng các loại cây hàng năm (lúa, rau đậu), vườn tạp, cây ăn 
quả đặc sản, hoa, cây cảnh, chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ. Về diêm 
nghiệp, có vùng sản xuất muối tập trung trên địa bàn xã An Ngãi, thị trấn 
Long Điền thuộc huyện Long Điền và xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Các xã 
ven biển đang phát triển nghề khai thác thủy sản và nuôi thủy sản mặn lợ, 
nuôi biển. 

(iii). Định hướng phát triển: hình thành và phát triển các vùng chuyên canh lúa, 
rau màu; phát triển mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng các loại rau, hoa, cây cảnh, 
cây ăn trái đặc sản, nuôi trồng sinh vật cảnh nhằm tạo mảng xanh đô thị. 
Tiếp tục sắp xếp, phát triển nghề khai thác thủy sản và nuôi thủy sản mặn 
lợ, nuôi biển. 

2.6. Định hướng sử dụng đất phát triển lâm nghiệp 
(1). Duy trì, bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tại huyện Xuyên 

Mộc và Vườn Quốc gia Côn Đảo tại huyện Côn Đảo và phát triển thành các khu 
bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học có ý nghĩa lớn về lâm nghiệp và môi trường, 
có khả năng kết hợp du lịch sinh thái đa dạng dưới tán rừng. 

(2). Bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ tại núi Dinh - Thị Vải thuộc địa bàn TX. Phú Mỹ 
và TP. Bà Rịa, núi Minh Đạm thuộc huyện Long Điền và Đất Đỏ, núi Nứa tại TP. 
Vũng Tàu, rừng Sao tại xã Suối Rao - huyện Châu Đức; rừng phòng hộ chắn cát 
tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An và Phước Hội, huyện Đất Đỏ; 
rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng lấn biển tại TX. Phú Mỹ và TP. Vũng Tàu; 
rừng cảnh quan đô thị tại núi Lớn và núi Nhỏ thuộc TP. Vũng Tàu. 

(3). Trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, cây 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

595 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

bản địa có giá trị cao về kinh tế và môi trường sinh thái; phát triển các loại hình du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng. 

(4). Tổng diện tích không gian phát triển lâm nghiệp khoảng 22.000 ha. 

2.7. Định hướng sử dụng đất phát triển khu dân cư nông thôn trung tâm xã 
(1). Hệ thống các điểm dân cư nông thôn được bố trí trên cơ sở các định hướng về tổ 

chức sản xuất và phát triển kinh tế toàn vùng cũng như hiện trạng phân bố dân 
cư. Địa điểm xây dựng các điểm dân cư nông thôn phải thuận tiện trong kết nối 
giao thông với các tuyến đường liên xã liên vùng, phù hợp tập quán sinh hoạt và 
sản xuất, đáp ứng yêu cầu sinh sống và sản xuất của người dân. 

(2). Chỉnh trang các khu dân cư hiện có và phát triển các khu dân cư mới đáp ứng nhu 
cầu đất ở, dịch vụ công cộng cho toàn dân với mức sống có chất lượng cao. Phát 
triển các điểm dân cư tập trung, ưu tiên đầu tư xây dựng các khu chức năng chính: 
trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, trung tâm văn hóa, giáo dục, thể dục 
thể thao tại khu trung tâm các xã. 

(3). Không gian phát triển các khu dân cư nông thôn khoảng 5.500 ha. 

3. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ 
Các chỉ tiêu thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cụ thể: 

Bảng 165. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đến năm 2030 

TT Chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ đến 
năm 2030 (ha) 

Kế hoạch SDĐ đến 
năm 2025 (ha) 

1 Đất nông nghiệp 131.942 137.977 

  Trong đó:     
1.1 Đất trồng lúa 9.714 10.514 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 8.000 8.290 
1.2 Đất rừng phòng hộ 9.850 10.950 
1.3 Đất rừng đặc dụng 16.497 16.497 
1.4 Đất rừng sản xuất 3.642 4.442 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 197 197 

2 Đất phi nông nghiệp 65.940 59.556 

  Trong đó:     
2.1 Đất khu công nghiệp 10.755 8.550 
2.2 Đất quốc phòng 8.305 8.190 
2.3 Đất an ninh 1.136 1.124 
2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 19.402 17.508 
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TT Chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ đến 
năm 2030 (ha) 

Kế hoạch SDĐ đến 
năm 2025 (ha) 

  Trong đó:     
- Đất giao thông 11.365 10.453 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 220 184 
- Đất xây dựng cơ sở y tế 106 91 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 708 675 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 291 256 
- Đất công trình năng lượng 967 517 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông 17 15 
2.5 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 4 4 
2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 191 141 
2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải 203 188 
3 Đất chưa sử dụng 1247 1247 
3.1 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 873 524 
3.2 Đất chưa sử dụng còn lại 374 723 
4 Đất khu kinh tế     
5 Đất khu công nghệ cao     
6 Đất đô thị 83.602 67.251 

Nguồn: Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch 
SDĐ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2021-2025. 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đến năm 2030 
a). Nhu cầu quỹ đất đảm bảo quốc phòng, an ninh 

Với phương châm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng 
thủ gắn với việc đảm bảo không gian phát triển kinh tế; nâng cao điều kiện môi trường 
làm việc cho lực lượng công an, quân đội; đảm bảo diện tích đất xây dựng các công trình 
phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất quốc 
phòng đến năm 2030, Quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030, đề xuất nhu cầu 
sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh nhu cầu quỹ đất quốc phòng, an 
ninh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 khoảng 9.300-9.400 ha. 

b). Nhu cầu quỹ đất phát triển công nghiệp 

Thực hiện mục tiêu phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng 
biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tạo quỹ đất sẵn sàng nhằm đón làn sóng 
dịch chuyển nguồn vốn đầu tư FDI vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.  

Ngoài các khu công nghiệp đã được đầu tư, thuộc quy hoạch công nghiệp quốc gia hoặc 
đã có quyết định phê duyệt, chủ trương của thủ tướng chính phủ, nhu cầu đất phát triển 
6 khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 6.850 ha. Ngoài ra diện 
tích cho các cụm công nghiệp, các khu tiểu thủ công nghiệp được phát triển mới đến năm 
2030 tăng thêm 504 ha. 
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c). Nhu cầu quỹ đất thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp 

Lựa chọn một số khu đất có vị trí lợi thế, tiềm năng để kêu gọi các nhà đầu tư có đẳng 
cấp quốc tế đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án du lịch lớn, chất lượng 
cao, có tác dụng thúc đẩy ngành du lịch phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đến khu 
du lịch Marina City tại TP. Vũng Tàu, khu lâm viên Núi Dinh tại TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, 
khu vực vườn thú hoang dã Safari tại Xuyên Mộc. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung, điều 
chỉnh các quy hoạch phát triển du lịch, tập trung cho các khu vực tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh như tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Xuyên Mộc và Khu kinh tế du 
lịch huyện Côn Đảo. 

Ổn định và giảm dần mạng lưới chợ truyền thống đồng thời xây dựng chợ chuyên doanh, 
chợ đầu mối nông sản theo hướng hiện đại với việc hình thành sàn giao dịch hàng hóa, 
kho lưu trữ và các dịch vụ đóng gói, bốc xếp, truy xuất nguồn gốc nhằm thu hút và phát 
luồng hàng hóa trên phạm vi Tỉnh và liên tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh 
phát triển 02 chợ ĐMNS và 01 chợ chuyên doanh thủy sản. 

Xây dựng TTTM tại các đô thị trung tâm, có quy mô nhu cầu và sức mua lớn, có khả năng 
mở rộng giao lưu hàng hoá với các vùng trong tỉnh, với các tỉnh khác. Xây dựng các siêu 
thị tại các thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên cơ sở xây mới hoặc cải tạo các 
chợ cũ. Phân bố hệ thống siêu thị phải đảm bảo bán kính và không gian phục vụ của từng 
quy mô siêu thị để vừa thu hút được khách hàng, vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng 
của các đối tượng khách hàng. Mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có tổng cộng 
14 siêu thị và 05 TTTM, đồng thời tiến hành chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng 
của siêu thị Mỹ Nghệ (TP. Vũng Tàu). 

Tổng diện tích cho nhu cầu phát triển hệ thống thương mại dịch vụ, du lịch, kinh doanh 
đến năm 2030 khoảng 5.100 ha. 

d). Nhu cầu quỹ đất phát triển hạ tầng giao thông 

Triển khai đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngoại vùng: Đường vành đai 4 TP. Hồ Chí 
Minh, đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép giai đoạn 2 và Cầu Phước An để kết nối với 
tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường 
sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Đặc biệt trước nhất là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để 
kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tuyến 
cao tốc Bến Lức Long Thành. 

Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành các tuyến giao thông nội vùng của tỉnh như: đường 
991B, đường Phước Hòa - Cái Mép, tuyến QL56 - đoạn tránh TP. Bà Rịa, TL328, TL329, 
đường 765, đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình để kết nối các huyện, thị xã, thành 
phố tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch, đô thị mới và vùng kinh tế nông nghiệp quan 
trọng của tỉnh.  

Thực hiện đầu tư đường Long Sơn - Cái Mép kết nối từ đường vào KCN  hóa dầu Long 
Sơn với đường 991B; Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải kết nối đường liên cảng Thị 
Vải - Cái Mép; Đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu; đường kết nối từ đường Hội Bài - 
Phước Tân vào KCN Đá Bạc; Nâng cấp TL44B huyện Đất Đỏ; đường ĐT997; ĐT991; 
ĐT994; đường Bà Rịa - Châu Pha. TL328, 329 (đoạn còn lại). 

Tiếp tục nâng cấp sân bay Cỏ Ống đạt cấp 4C, nhằm phục vụ vận chuyển hành khách, 
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du lịch; tổng diện tích khoảng 182 ha. Tiến hành xây dựng sân bay mới tại Gò Găng là 
sân bay dân dụng kết hợp quân sự, là sân bay trực thăng cấp III, sân bay quân sự cấp II 
khi có nhu cầu và sân bay dân dụng cấp 3C (ICAO), diện tích khoảng 249 ha; Tiến hành 
xây dựng sân bay chuyên dụng Hồ Tràm với diện tích khoảng 244 ha và xây dựng trung 
tâm dịch vụ hàng không tại đây. 

Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, với các nhà ga 
gắn liền với các khu công nghiệp, bến cảng như: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Thị Vải - Cái Mép, 
Long Hương, Bà Rịa, Bến Đình; tổng diện tích 233 ha. 

Xây dựng các cụm cảng: (i) Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu là cảng đặc biệt thuộc nhóm 
cảng 4; (ii) Đối với các bến cảng Cái Mép hạ hạ lưu (thuộc quy hoạch Trung tâm logistics 
Cái Mép hạ), bến cảng tổng hợp, container Cái Mép hạ và bến cảng Gemalink cần tập 
trung nghiên cứu quy hoạch các bến container có thể đáp ứng cho tàu 250.000DWT; (iii) 
Khu bến Sao Mai - Bến Đình quy hoạch các bến chuyên dùng phục vụ cho hoạt động 
dịch vụ dầu khí và các lĩnh vực công nghiệp khác; (iv) Khu bến Long Sơn: quy hoạch là 
đầu mối cảng chuyên dùng phục vụ ngành công nghiệp năng lượng và các lĩnh vực công 
nghiệp khác; (v) Khu vực bến Côn Đảo: chỉ phát triển cảng tàu khách; (vi) Các khu vực 
neo đậu tránh trú bão: cần nghiên cứu bổ sung các vị trí có điều kiện thuận lợi cho tàu 
neo trú, tránh bão và chuyển tải hàng hóa nhưng không làm ảnh hưởng đến hành lang 
và an toàn luồng tàu ra vào cảng. 
Xây dựng các bến bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu phát triển giao thông vận tải trên địa bàn. 
Với định hướng phát triển như trên, quỹ đất bố trí cho các hoạt động giao thông vận tải 
đến năm 2030 khoảng 14.000 ha (chưa bao gồm diện tích sông, mặt nước phục vụ cho 
mặt nước neo đậu tàu, luồng giao thông thủy nội địa). 

e). Nhu cầu quỹ đất phát triển thủy lợi 

Nhằm hạn chế tác động của khô hạn ngày càng tác động tiêu cực đến sản xuất trên địa 
bàn, nâng cao năng lực, hiệu quả và vùng được cấp nước phục vụ sản xuất. Nhu cầu 
quỹ đất cho phát triển hệ thống hồ đập, kênh mương thủy lợi trên địa bàn đến năm 2030 
khoảng 5.600-5.700 ha. 

f). Nhu cầu quỹ đất phát triển hạ tầng xã hội 

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đồng bộ. Mở rộng diện tích, nâng cấp, mở mới 
trường học các cấp nhằm nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc giá, phát triển giáo 
dục đào tạo lẫn giáo dục nghề nghiệp. Nâng cấp, mở rộng mạng lưới y tế, xã hội hóa, 
xây dựng các bệnh viện đạt chất lượng cao. Hoàn thiện các cơ sở thiết chế văn hóa, 
trung tâm văn hóa, thể dục thể thao đảm bảo tiêu chuẩn theo định mức của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường tại Thông tư 01/2017. Nhu cầu quỹ đất cho phát triển hạ tầng xã hội trên 
địa bàn đến năm 2030 khoảng 1.900-2.000 ha. 

g). Nhu cầu quỹ đất phát triển năng lượng 

Tập trung đầu tư xây dựng các dự án nguồn, lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công 
trình đường dây và trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV nhằm đảm bảo cung cấp nguồn 
điện ổn định cho địa phương, nhất là các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp. Đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện các vùng nông thôn. 
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Nhu cầu quỹ đất cho phát triển năng lượng trên địa bàn đến năm 2030 khoảng 900-1.000 
ha (chưa bao gồm diện tích của các dự án điện gió ngoài khơi). 

h). Nhu cầu quỹ đất phát triển dân cư 

Nhu cầu quỹ đất ở phục vụ phát triển dân cư được xác định dựa trên cơ sở dân số gia 
tăng và nhu cần phát triển đất cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.  
Qua tính toán, dự báo dân số toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 1,30 triệu người, tăng thêm 
là 145 nghìn người. Dự báo đất ở dành cho gia tăng dân số đến năm 2030 là 1.750 ha 
(tính theo mức bình quân đất ở là 120 m2/người). 
Quỹ đất ở phục vụ cho nhu cầu phát triển bất động sản hợp pháp gia tăng bình quân 
trong mỗi năm gần đây khoảng 200 ha/năm. Nhu cầu quỹ đất cho nhu cầu này trong giai 
đoạn đến năm 2030 khoảng 2.000 ha.  
Nhu cầu dân số phát triển tại các khu đô thị (TP.Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ) 
sẽ tăng nhanh chóng do đó dự kiến sẽ bố trí đất ở trên cơ sở tiềm năng và sự thuận lợi 
trong xây dựng. Quỹ đất ở trong các khu công nghiệp đô thị thương mại dịch vụ, các khu 
đô thị mới, các khu dân cư nông thôn, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tăng 
nhanh chóng. Dự báo quỹ đất ở trong các khu vực này sẽ tăng khoảng 2.250 ha. 
Theo các nhu cầu phát triển như trên, tổng nhu cầu quỹ đất ở đến năm 2030 sẽ tăng 
khoảng 6.000 ha. 

i). Nhu cầu quỹ đất lúa, đất lâm nghiệp cần được bảo vệ 

Kết quả xác định diện tích trên địa bàn theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 
5 năm 2012 về quản lý sử dụng đất trồng lúa (đã được sửa đổi bổ sung là Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015) là 11.912 ha, trong đó diện tích cần bảo vệ 
nghiêm ngặt (M1) là 4.376 ha (chiếm 37%), diện tích cần bảo vệ còn lại (M2) là 2.848 
(chiếm 24%), diện tích được phép chuyển mục đích (m3) là 4.688 ha (chiếm 39%). 
Theo kết quả thu thập và phân tích thông tin liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021- 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 
2030 là 27.667 ha, trong đó có 24.667 ha đất có rừng và diện tích rừng tự nhiên là 14.991 
ha, diện tích rừng trồng là 9.676 ha. Phân theo các loại hình sử dụng đất rừng: đất rừng 
phòng hộ 6.639 ha, đất rừng đặc dụng 16.447 ha và đất rừng sản xuất 4.360 ha. 

j). Nhu cầu quỹ đất khác 

Nhu cầu quỹ đất khai thác khoáng sản, VLXD đến năm 2030 khoảng 1.900-2.000 ha.  
Quỹ đất bố trí cho công tác duy tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cũng như các cơ 
sở tôn giáo được công nhận trên địa bàn tỉnh khoảng 750 ha. 
Bố trí đất cho các khu sản xuất tập trung, cá thể phi nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi 
trường khoảng 1.600 ha. 
Nhu cầu đất cho các bãi thải, xử lý chất thải khoảng 215 ha. 
Nhu cầu đất cho các nghĩa trang, nghĩa địa khoảng 500 ha. 
Nhu cầu đất phát triển trung tâm hành chính các cấp, các trụ sở cơ quan, tổ chức sự 
nghiệp khoảng 450-500 ha. 
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3.3. Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
Tổng nhu cầu phát triển đất phi nông nghiệp đến năm 2030 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
khoảng 31.000 ha, trong đó khai thác đất chưa sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp 
khoảng 1.100 ha, còn lại là chuyển đổi từ quỹ đất nông nghiệp đang canh tác. Để đáp 
ứng quỹ đất lớn cần chuyển cho phi nông nghiệp cần xác định khu vực đất nông nghiệp 
sản xuất chưa hiệu quả để tiến hành chuyển đổi. 

(1). Về tổng số lượng đất nông nghiệp đang được khai thác, sử dụng toàn tỉnh khoảng 
143.000 ha, với nhu cầu chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp khoảng 30.100 ha 
chiếm khoảng 26,7% đất nông nghiệp hiện có.  

(2). Về chất lượng đất nông nghiệp theo kết quả phân hạng đất nông nghiệp thì diện 
tích đất nông nghiệp rất thích hợp (H1) là 28.486 ha; diện tích đất nông nghiệp 
thích hợp (H2) 57.673 ha; diện tích đất nông nghiệp ít thích hợp (H3) 38.657 ha; 
diện tích đất nông nghiệp không thích hợp (H4) 13.564 ha. Như vậy có thể thấy 
khu vực đất nông nghiệp ít thích hợp, không thích hợp cho sản xuất nông nghiệp 
là 52.221 ha, quỹ đất này có khả năng chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Như vậy về quỹ đất nông nghiệp hiện hữu có khả năng đáp ứng được nhu cầu chuyển 
mục đích sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 
4. Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất đến năm 2030 
4.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 
Trên cơ sở định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 
2030 của tỉnh; hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai; kết quả thực hiện quy hoạch sử 
dụng đất được duyệt; chất lượng đất đai, tiềm năng đất đai; định hướng sử dụng đất, nhu 
cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và địa phương; chỉ tiêu phân bổ của quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia; áp dụng các phương pháp, mô hình lập quy hoạch, phương án 
quy hoạch sử dụng đất tổng hợp, cân đối nhu cầu các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

Bảng 166. Phương án sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Chỉ tiêu Mã 

HTSDĐ năm 2020 
(*) 

QHSDĐ đến năm 
2030 Biến 

động 
(ha) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  198.256 100,00 198.256 100,00 0 
1 Đất nông nghiệp NNP 143.017 72,14 112.692 56,84 -30.130 

1.1 Đất trồng lúa LUA 11.077 5,59 9.714 4,90 -1.362 

 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.680 4,38 8.000 4,04 -680 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 13.588 6,85 8.435 4,25 -4.957 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 78.420 39,55 59.329 29,93 -19.091 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.033 5,57 9.850 4,97 -1.183 
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TT Chỉ tiêu Mã 

HTSDĐ năm 2020 
(*) 

QHSDĐ đến năm 
2030 Biến 

động 
(ha) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 16.497 8,32 16.599 8,37 102 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.642 2,34 3.642 1,84 -1.000 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên RSN 203 0,10 - - -203 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5.562 2,81 2.304 1,16 -3.257 

1.8 Đất làm muối LMU 1.237 0,62 241 0,12 -996 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 962 0,49 2.577 1,30 1.615 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 53.992 27,23 85.414 43,08 31.226 
2.1 Đất quốc phòng CQP 8.030 4,05 8.305 4,19 275 

2.2 Đất an ninh CAN 1.173 0,59 1.136 0,57 -37 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 7.045 3,55 10.755 8,78 3.710 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 180 0,09 684 0,35 504 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.207 1,11 4.973 2,51 2.766 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.502 0,76 1.629 0,82 126 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 384 0,19 1.264 0,64 880 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
gốm SKX 678 0,34 720 0,36 41 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh DHT 16.556 8,35 24.501 12,36 7.944 

 - Đất giao thông DGT 8.983 4,53 14.361 7,24 5.379 

 - Đất thủy lợi DTL 4.912 2,48 5.701 2,88 789 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 134 0,07 220 0,11 86 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 76 0,04 124 0,06 48 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo DGD 590 0,30 935 0,47 345 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 221 0,11 565 0,29 344 

 - Đất công trình năng lượng DNL 295 0,15 974 0,49 679 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 12 0,01 17 0,01 4 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - 4 0,00 4 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 533 0,27 547 0,28 13 

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 431 0,22 502 0,25 71 

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT 91 0,05 191 0,10 100 

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 173 0,09 214 0,11 41 

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ DKH 4 0,00 17 0,01 13 

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 20 0,01 26 0,01 6 

 - Đất chợ DCH 81 0,04 103 0,05 23 
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TT Chỉ tiêu Mã 

HTSDĐ năm 2020 
(*) 

QHSDĐ đến năm 
2030 Biến 

động 
(ha) Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - 3 0,00 3 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 38 0,02 49 0,02 11 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 151 0,08 2.472 1,25 2.321 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.747 1,89 4.412 2,23 665 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 4.031 2,03 10.070 5,08 6.040 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 124 0,06 210 0,11 86 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 169 0,09 274 0,14 105 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -  

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 48 0,02 44 0,02 -4 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 7.554 3,81 6.710 3,38 -844 

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 291 0,15 275 0,14 -16 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 84 0,04 282 0,14 198 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.247 0,63 150 0,08 -1.096 

Hình 103. Định hướng sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 

 
 

4.1.1. Chỉ tiêu sử dụng nhóm đất nông nghiệp 
Hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ góp phần nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn 
tài nguyên; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; phù hợp quá trình đô thị hóa, 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí 
hậu. 

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển với mục tiêu coi trọng chất lượng và hiệu quả, gắn 
sản lượng nông sản với công nghiệp chế biến và kết nối chặt chẽ với thị trường; xây 
dựng các vùng chuyên canh cây trồng, các vùng chăn nuôi tập trung với các cây trồng, 
vật nuôi là hàng hóa chủ lực của tỉnh; trên cơ sở sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên, 
đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Đặc biệt, coi trọng xây dựng 
các khu nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp sinh thái đô thị nhằm tạo đột phá trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi 
hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

(1). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 131.942 ha 

(2). Diện tích Đất nông nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 112.692 ha, chiếm 56,84% 
DTTN, giảm 30.130 ha so với năm 2020. Thấp hơn chỉ tiêu quốc gia phân bổ 
15.476 ha. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 167. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 142.821 100 112.692 100 -30.130 

1 H. Côn Đảo 6.692 4,69 6.341 5,63 -351 
2 H. Châu Đức 34.645 24,26 26.112 23,17 -8.534 
3 H. Đất Đỏ 15.256 10,68 13.981 12,41 -1.275 
4 H. Long Điền 5.040 3,53 3.419 3,03 -1.621 
5 H. Xuyên Mộc 50.347 35,25 46.569 41,32 -3.778 
6 TX. Phú Mỹ 17.990 12,60 10.766 9,55 -7.223 
7 TP. Bà Rịa 5.883 4,12 1.293 1,15 -4.590 
8 TP. Vũng Tàu 6.969 4,88 4.211 3,74 -2.758 

Như vậy, đến năm 2030 đất nông nghiệp tập trung chủ yếu tại các huyện Xuyên Mộc, 
Châu Đức, Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ. 

a). Đất trồng lúa 

Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực trong tình hình mới; giữ vững diện tích 
đất trồng lúa cần được bảo vệ nghiêm ngặt; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 
hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Chuyển đổi diện tích 
đất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, tăng diện tích các mô hình rau thực 
phẩm, hoa cây cảnh theo hướng an toàn, chất lượng cao. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát 
triển các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến, bảo quản - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại 
các vùng chuyên canh được định hình phát triển. 
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(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 9.714 ha 

(ii). Diện tích Đất trồng lúa tỉnh xác định đến năm 2030: 9.714 ha, chiếm 4,9% 
DTTN, giảm 1.362 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 168. Chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 11.077 100,00 9.714 100,00 -1.362 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 0 0,00 0 
2 H. Châu Đức 2.435 21,98 2.054 21,14 -381 
3 H. Đất Đỏ 4.911 44,34 4.811 49,52 -100 
4 H. Long Điền 1.149 10,38 1.104 11,36 -46 
5 H. Xuyên Mộc 996 8,99 910 9,37 -86 
6 TX. Phú Mỹ 473 4,27 265 2,73 -208 
7 TP. Bà Rịa 1.112 10,04 571 5,87 -542 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,00 0 0,00 0 

Như vậy, đến năm 2030 đất trồng lúa tập trung chủ yếu tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức, 
Xuyên Mộc. Diện tích đất trồng lúa tại TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa còn rất nhỏ, TP. Vũng 
Tàu và huyện Côn Đảo đã không còn đất trồng lúa. 

Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 8.000 ha 

(ii). Diện tích đất chuyên trồng lúa nước tỉnh xác định đến năm 2030: 8.000 ha, 
chiếm 4,04% DTTN, giảm 680 ha so với năm 2020. Bằng chỉ tiêu quốc gia 
phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 169. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyên trồng lúa nước theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 8.680 100,00 8.000 100,00 -680 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 0 0,00 0 
2 H. Châu Đức 853 9,83 853 10,66 0 
3 H. Đất Đỏ 4.643 53,48 4.582 57,28 -61 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
4 H. Long Điền 1.085 12,50 1.068 13,35 -17 
5 H. Xuyên Mộc 962 11,08 901 11,26 -61 
6 TX. Phú Mỹ 106 1,22 106 1,33 0 
7 TP. Bà Rịa 1.032 11,89 490 6,12 -542 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,00 0 0,00 0 

Như vậy, đến năm 2030 đất chuyên trồng lúa nước tập trung chủ yếu tại các huyện Đất 
Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức thuộc các khu vực bảo vệ đất lúa đã được định 
hình. Đảm bảo diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ (M1, M2) 7.224 ha. 

b). Đất trồng cây lâu năm 

Xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng, đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ mới (đặc biệt ứng dụng công nghệ số) vào sản xuất, kết nối, liên kết tiêu thụ nông 
sản; phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái đô thị nhằm 
tạo đột phá trong phát triển trồng trọt. 

Tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh, tập 
trung vào các cây chủ lực: Hồ tiêu (huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc), Cây ăn quả đặc sản 
(nhãn, mãng cầu ta, sầu riêng, bơ, bưởi da xanh, thanh long,... tại các huyện: Châu Đức, 
Xuyên Mộc, Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ). 

Diện tích Đất trồng cây lâu năm tỉnh xác định đến năm 2030: 59.329 ha, chiếm 29,93% 
DTTN, giảm 19.091 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 170. Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây lâu năm theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 78.420 100,00 59.329 100,00 -19.091 
1 H. Côn Đảo 95 0,12 25 0,04 -70 
2 H. Châu Đức 27.642 35,25 19.068 32,14 -8.574 
3 H. Đất Đỏ 6.273 8,00 5.296 8,93 -977 
4 H. Long Điền 1.290 1,65 970 1,63 -320 
5 H. Xuyên Mộc 30.879 39,38 28.320 47,73 -2.559 
6 TX. Phú Mỹ 8.774 11,19 4.758 8,02 -4.017 
7 TP. Bà Rịa 2.072 2,64 306 0,52 -1.766 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
8 TP. Vũng Tàu 1.394 1,78 586 0,99 -808 

Như vậy, đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm tập trung chủ yếu tại các huyện Xuyên 
Mộc, Châu Đức thuộc vùng phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung, hình thành các 
vùng chuyên canh cây trồng chủ lực. 

c). Đất rừng phòng hộ 

Chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ môi trường rừng và các mô hình phát 
triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, du lịch dưới tán rừng; thực hiện các hoạt động 
giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao 
trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+). 

Đẩy mạnh trồng cây gây rừng, phủ xanh một số ngọn núi để tạo cảnh quan cho du lịch, 
như: núi Lớn, núi Nhỏ, núi Dinh - Thị Vải, núi Minh Đạm. Nâng cao chất lượng rừng phòng 
hộ. Trồng cây phân tán dọc theo đường giao thông, kênh mương và đất vườn của các 
hộ gia đình. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 9.850 ha 

(ii). Diện tích Đất rừng phòng hộ theo kết quả thu thập và phân tích thông tin 
liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục 
vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050: 6.639 ha. 

(iii). Diện tích Đất rừng phòng hộ tỉnh xác định đến năm 2030: 9.850 ha, chiếm 
4,97% DTTN, giảm 1.183 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc gia 
phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 171. Chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 11.033 100 9.850 100 -1.183 
1 H. Côn Đảo 625 5,66 408 4,14 -217 
2 H. Châu Đức 403 3,66 340 3,46 -63 
3 H. Đất Đỏ 1.023 9,27 1.264 12,83 241 
4 H. Long Điền 778 7,05 740 7,51 -37 
5 H. Xuyên Mộc 838 7,59 821 8,34 -16 
6 TX. Phú Mỹ 4.791 43,42 3.945 40,05 -846 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
7 TP. Bà Rịa 334 3,02 310 3,15 -24 
8 TP. Vũng Tàu 2.242 20,32 2.021 20,52 -222 

Như vậy, đến năm 2030 đất rừng phòng hộ tập trung chủ yếu tại TX Phú Mỹ (khu vực núi 
Dinh - núi Thị Vải), huyện Đất Đỏ, Long Điền (khu vực núi Minh Đạm), huyện Xuyên Mộc 
(khu vực rừng phòng hộ ven biển Phước Thuận), TP. Vũng Tàu (khu vực núi Nứa, khu 
sinh thái rừng ngập mặn…). Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có 
quỹ đất rừng phòng hộ góp phần bảo vệ môi trường, điều hòa tiểu khí hậu, tăng độ che 
phủ bảo vệ đất. 

Đất rừng phòng hộ tại TX. Phú Mỹ và TP. Vũng Tàu giảm nhiều do việc chuyển đổi đất 
rừng nghèo, thưa không thuộc phạm vi quy hoạch đất lâm nghiệp sang phục vụ các dự 
án phát triển trọng điểm như: KCN hóa dầu, KCN chuyên sâu, KCN Long Hương; Trung 
tâm logistics Cái Mép Hạ, các khu cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng biển; phát triển hệ 
thống giao thông: sân bay Gò Găng, đường vành đai 4, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu; Khu đô thị Gò Găng... 

d). Đất rừng đặc dụng 

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu, Vườn Quốc gia Côn Đảo; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự 
nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, 
đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.  

Hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc các phân khu chức năng và vùng đệm của các 
khu rừng đặc dụng; phân định rõ ràng diện tích đất quy hoạch cho các mục đích khác với 
diện tích quy hoạch cho hệ thống rừng đặc dụng nhằm phát triển hài hòa công tác bảo 
vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn các loài sinh vật hoang dã 
nguy cấp, quý, hiếm. 

Đảm bảo sản xuất, kinh doanh rừng, cho thuê môi trường rừng đúng mục đích và đạt 
hiệu quả để người làm lâm nghiệp có thu nhập ổn định và có thể làm giàu từ tài nguyên 
rừng. Khuyến khích các hoạt động thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng bảo đảm không làm ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái 
tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường và các chức năng khác của khu rừng. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 16.497 ha 

(ii). Diện tích Đất rừng đặc dụng theo kết quả thu thập và phân tích thông tin 
liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục 
vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050: 16.447 ha. 

(iii). Diện tích Đất rừng đặc dụng tỉnh xác định đến năm 2030: 16.599 ha, chiếm 
8,37% DTTN, ổn định diện tích so với năm 2020. Cao hơn 120 ha với chỉ 
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tiêu quốc gia phân bổ. 

(iv). Đất rừng đặc dụng chỉ có tại huyện Xuyên Mộc (khu bảo tồn thiên nhiên 
Bình Châu - Phước Bửu), tại huyện Côn Đảo (vườn quốc gia Côn Đảo) và 
huyện Châu Đức (rừng di tích Xà Bang). 

e). Đất rừng sản xuất 

Nâng cao hiệu quả kinh tế tổng hợp trên đơn vị diện tích bằng hệ thống sản xuất và chuỗi 
giá trị tối ưu; chú trọng phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ); 
nông lâm kết hợp; phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững về môi trường, xã hội và kinh 
tế. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 3.642 ha 

(ii). Diện tích Đất rừng sản xuất theo kết quả thu thập và phân tích thông tin liên 
quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ 
lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 
2050: 4.360 ha. 

(iii). Diện tích Đất rừng sản xuất tỉnh xác định đến năm 2030: 3.642 ha, chiếm 
1,84% DTTN, giảm 1.000 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc gia 
phân bổ. 

(iv). Đất rừng sản xuất chỉ có tại huyện Xuyên Mộc (khu vực đất do Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, sử dụng) và huyện Đất 
Đỏ (do UBND huyện Đất Đỏ quản lý - đây là khu vực rừng sản xuất tự nhiên 
được tách ra khỏi đất rừng phòng hộ trong giai đoạn trước đây, hiện giao 
về cho địa phương quản lý). 

f). Các loại đất nông nghiệp còn lại 

(1). Đất trồng cây hàng năm khác 

Tăng diện tích các mô hình rau thực phẩm, hoa cây cảnh theo hướng an toàn, chất lượng 
cao, phát triển cây hàng năm theo hướng nông nghiệp đô thị, cận đô thị. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2030: 8.435 ha, chiếm 4,25% DTTN, 
giảm 4.957 so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 172. Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 13.392 100  8.435 100  -4.957 
1 H. Côn Đảo 69 0,52 18 0,22 -51 
2 H. Châu Đức 3.947 29,47 3.152 37,37 -794 
3 H. Đất Đỏ 2.045 15,27 1.735 20,56 -310 
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4 H. Long Điền 820 6,12 415 4,92 -405 
5 H. Xuyên Mộc 1.637 12,22 1.161 13,76 -476 
6 TX. Phú Mỹ 2.630 19,64 1.171 13,88 -1.459 
7 TP. Bà Rịa 926 6,91 57 0,67 -869 
8 TP. Vũng Tàu 1.319 9,85 727 8,62 -591 

(2). Đất nuôi trồng thủy sản 

Tổ chức lại sản xuất các vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung và nâng cao 
chuỗi giá trị gia tăng; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các nhà tham gia trong chuỗi 
cung ứng. 

Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như: thủy lợi, giao thông, điện cho các 
khu nuôi tập trung và khu sản xuất giống tập trung Phước Hải. Đầu tư phát triển các vùng 
nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao (huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc); Quy hoạch, 
đầu tư, nâng cấp các cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, cá biển đạt chất lượng cao đáp 
ứng cho sản xuất nuôi trồng thuỷ sản trong và ngoài tỉnh. 

Diện tích Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030: 2.304 ha, chiếm 1,16% DTTN, giảm 
3.257 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 173. Chỉ tiêu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản khác theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 5.562 100,00 2.304 100,00 -3.257 
1 H. Côn Đảo 1 0,02 1 0,06 0 
2 H. Châu Đức 184 3,30 236 10,24 52 
3 H. Đất Đỏ 745 13,40 768 33,34 23 
4 H. Long Điền 505 9,08 108 4,67 -397 
5 H. Xuyên Mộc 609 10,95 306 13,29 -303 
6 TX. Phú Mỹ 693 12,47 131 5,70 -562 
7 TP. Bà Rịa 1.275 22,92 37 1,61 -1.238 
8 TP. Vũng Tàu 1.549 27,86 717 31,10 -833 

(3). Đất làm muối 

Hiện nay, diện tích đất sản xuất muối bị thu hẹp do quy hoạch khu đô thị, khu tái định cư, 
nhà máy hóa dầu Long Sơn,... tại TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và huyện Long 
Điền. Ôn định diện tích đất sản xuất muối tập trung trên địa bàn xã An Ngãi, thị trấn Long 
Điền, huyện Long Điền và xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Phát triển các mô hình sản xuất 
muối sạch, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất và chế biến, đầu tư mẫu mã, bao bì, 
nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm muối địa phương. Định hướng 
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sau năm 2030, giữ lại diện tích đất sản xuất muối tập trung trên địa bàn xã An Ngãi và thị 
trấn Long Điền, thuộc huyện Long Điền. 

(i). Diện tích Đất làm muối tỉnh xác định đến năm 2030: 241 ha, chiếm 0,12% 
DTTN, giảm 996 ha so với năm 2020.  

(ii). Đến năm 2030, đất làm muối chỉ còn tại huyện Long Điền, TP. Vũng Tàu; 
TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa không còn đất làm muối. 

(4). Đất nông nghiêp khác 

(i). Phát triển các vùng, khu, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ theo Đề án số 04-ĐA/TU 
ngày 28/7/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 đã xác định:  

• Phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 
trong 12 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 theo 
quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
Trong đó: phân khu trên địa bàn huyện Xuyên Mộc phát triển công nghệ 
cao đối với trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp vị trí tại khu đất thuộc 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu; phân khu nuôi thủy 
sản ứng dụng công nghệ cao tại hạ lưu sông Ray thuộc huyện Đất Đỏ, 
Xuyên Mộc. 

• Phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu 
Đức (4 vị trí), huyện Xuyên Mộc (3 vị trí), huyện Đất Đỏ (2 vị trí), TX Phú 
Mỹ (1 vị trí). 

(ii). Căn cứ vào quá trình triển khai thực hiện, cân đối nguồn lực đầu tư, định 
hướng đến năm 2030 phát triển đất khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh có 
diện tích 1.436 ha cho thành lập 2 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao với 5 vị trí cụ thể: 

• Khu Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (là 1 trong 12 
khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 theo quyết 
định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ) gồm 2 
vị trí: (1) tại huyện Xuyên Mộc diện tích 243 ha phát triển công nghệ cao 
đối với trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp và (2) tại huyện Đất Đỏ 156 
ha phát triển nuôi tôm siêu sạch, ứng dụng công nghệ cao. 

• Khu Nông nghiệp công nghệ cao Châu Đức (là công trình trọng điểm 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh) tại huyện Châu Đức diện 
tích 1.046 ha tại 3 xã Xuân Sơn, Quảng Thành và Ngãi Giao. 

(iii). Diện tích Đất nông nghiệp khác đến năm 2030: 2.577 ha, chiếm 1,30% 
DTTN, tăng 1.615 ha so với năm 2020.  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như bảng sau: 
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Bảng 174. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 962 100  2.577 100  1.615 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 9 0,35 9 
2 H. Châu Đức 35 3,63 1.196 46,40 1.161 
3 H. Đất Đỏ 56 5,78 107 4,14 51 
4 H. Long Điền 1 0,13 1 0,05 0 
5 H. Xuyên Mộc 353 36,71 754 29,26 401 
6 TX. Phú Mỹ 498 51,79 497 19,27 -2 
7 TP. Bà Rịa 18 1,92 13 0,52 -5 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,05 0 0,02 0 

Như vậy, đến năm 2030 đất nông nghiệp khác tập trung chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc, 
Châu Đức để hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu chăn 
nuôi tập trung. 

4.1.2. Chỉ tiêu sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp 
Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển các mũi nhọn phát 
triển kinh tế, tạo điều kiện phát triển nhanh các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 
các huyện xa khu trung tâm của tỉnh. Việc thực hiện các định hướng phát triển phải gắn 
với các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng để bảo đảm phát 
triển bền vững.  

Hình thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, then chốt, với một số công trình 
hiện đại tạo bước đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển 
nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tập trung rà soát và hoàn chỉnh quy hoạch 
xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, năng lượng, thủy lợi) trong toàn tỉnh và từng huyện 
hoặc vùng liên huyện, bảo đảm sử dụng tiết kiệm đất đai và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi 
trường.  

Tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm công 
nghiệp. Ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng 
tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu thuộc các ngành công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp 
dược,... phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ.  

Tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và 
công nghệ cao như: du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế. 
Hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch có đẳng cấp khu vực, là trung tâm du lịch của vùng 
và cả nước.  

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa vừa phát huy các giá trị tốt đẹp của 
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dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc 
gia về nâng cao sức khỏe và tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh phát triển thể thao 
quần chúng và thể thao thành tích cao. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, 
coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Đổi mới căn 
bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội 
nhập quốc tế.  

Đổi mới cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ quy hoạch phát 
triển đô thị. Hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện 
với môi trường, phát triển mạnh dải đô thị dịch vụ du lịch ven biển. 

Quy hoạch phát triển nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Phát triển mạnh công 
nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ 
tầng nông thôn. Tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông 
nghiệp và nông thôn, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút nhiều lao 
động. Triển khai có hiệu quả Chương trình đào tạo, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ 
nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ người nghèo; bố trí hợp lý 
dân cư, bảo đảm an toàn ở những vùng ven sông, ven biển, bố trí tái định cư cho đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 65.940 ha 

(ii). Diện tích Đất phi nông nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 85.414 ha, chiếm 
43,08% DTTN, tăng 31.226 ha so với năm 2020. Cao hơn 19.474 ha so với 
chỉ tiêu quốc gia phân bổ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
trên địa bàn. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 175. Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 53.992 100,00 85.414 100,00 31.226 
1 H. Côn Đảo 735 1,36 1.161 1,36 426 
2 H. Châu Đức 7.250 13,43 16.348 19,14 8.537 
3 H. Đất Đỏ 3.642 6,75 4.921 5,76 1.325 
4 H. Long Điền 2.708 5,02 4.349 5,09 1.640 
5 H. Xuyên Mộc 13.357 24,74 17.412 20,39 4.054 
6 TX. Phú Mỹ 15.218 28,19 22.536 26,38 7.248 
7 TP. Bà Rịa 3.143 5,82 7.810 9,14 4.667 
8 TP. Vũng Tàu 7.938 14,70 10.878 12,74 3.329 

a). Đất quốc phòng 

Với phương châm tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ gắn 
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với việc đảm bảo không gian phát triển kinh tế;. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng; 
quốc phòng với kinh tế đặc biệt đối với khu vực Côn Đảo. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 8.305 ha. 

(ii). Báo cáo kết quả Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 xác định chỉ tiêu quy hoạch đất quốc phòng trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 là 8.158 ha. 

(iii). Diện tích Đất quốc phòng tỉnh xác định đến năm 2030: 8.305 ha, chiếm 
4,19% DTTN, tăng 275 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc gia phân 
bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 176. Chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 8.030 100,00 8.305 100,00 275 
1 H. Côn Đảo 92 1,14 96 1,16 4 
2 H. Châu Đức 40 0,49 42 0,51 3 
3 H. Đất Đỏ 41 0,51 81 0,97 40 
4 H. Long Điền 125 1,56 227 2,74 102 
5 H. Xuyên Mộc 5.585 69,55 5.667 68,24 82 
6 TX. Phú Mỹ 1.702 21,20 1.677 20,19 -25 
7 TP. Bà Rịa 54 0,68 78 0,94 24 
8 TP. Vũng Tàu 391 4,87 436 5,25 44 

b). Đất an ninh 

Để nâng cao điều kiện môi trường làm việc cho lực lượng công an, đảm bảo diện tích đất 
xây dựng các công trình phục vụ cho mục đích an ninh, bảo đảm cho các lực lượng công 
an từng bước được trang bị hiện đại. Dự kiến trong thời gian tới sẽ bổ sung quỹ đất để 
xây dựng trụ sở công an các cấp; mở rộng, nâng cấp một số trụ sở an ninh hiện có; bố 
trí quỹ đất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương (theo Quyết định 
2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020), xây dựng công an xã, thị trấn chính quy (theo Nghị định 
42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021)… 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 1.136 ha. 

(ii). Diện tích Đất an ninh tỉnh xác định đến năm 2030: 1.136 ha, chiếm 0,57% 
DTTN, giảm 37 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đon vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 177. Chỉ tiêu sử dụng đất an ninh theo đơn vị hành chính 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 1.173 100,00 1.136 100,00 -37 

1 H. Côn Đảo 3 0,22 4 0,38 2 
2 H. Châu Đức 6 0,51 9 0,77 3 
3 H. Đất Đỏ 15 1,26 16 1,41 1 
4 H. Long Điền 11 0,90 11 0,95 0 
5 H. Xuyên Mộc 1.008 85,96 1.000 88,07 -8 
6 TX. Phú Mỹ 42 3,60 6 0,50 -37 
7 TP. Bà Rịa 12 0,99 13 1,19 2 
8 TP. Vũng Tàu 77 6,56 77 6,74 0 

c). Đất khu công nghiệp 

(1). Định hướng giai đoạn 2021-2030, dành quỹ đất phát triển các KCN trên địa bàn 
tỉnh như sau: 

(i). Tập trung phát triển các KCN đã có quyết định thành lập (hoặc đồng ý chủ 
trương bổ sung quy hoạch) gồm: 

• 13 KCN đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng với tổng diện tích theo 
quy hoạch được duyệt là 7.261 ha bao gồm: (1) KCN Đông Xuyên (TP. 
Vũng Tàu), (2) KCN Phú Mỹ 1, (3) KCN Phú Mỹ 2 (bao gồm cả phần đã 
mở rộng), (4) KCN Phú Mỹ 3, (5) KCN Mỹ Xuân A, (6) KCN Mỹ Xuân 
A2, (7) KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, (8) KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, (9) 
KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, (10) KCN Cái Mép (TX. Phú Mỹ), (11) 
KCN Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), (12) KCN Sonadezi Châu Đức, (13) KCN 
Đá Bạc (huyện Châu Đức). 

• 02 KCN trong quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đang làm thủ tục đầu 
tư với tổng diện tích 1.250 ha bao gồm: (1) KCN Vạn Thương (400 ha), 
KCN Dầu khí - Long Sơn (850 ha); trong đó xem xét đưa KCN Dầu khí 
- Long Sơn ra khỏi quy hoạch, để dành quỹ đất xây dựng dự án trọng 
điểm về công nghiệp. 

• 02 KCN được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung quy 
hoạch tổng diện tích 560 ha bao gồm: (1) KCN đô thị TMDV HD (450 
ha), (2) KCN Mỹ Xuân. Conac mở rộng (110 ha). 

(ii). Nghiên cứu phát triển thêm các KCN có khả năng thu hút đầu tư, với tổng 
diện tích đất khu công nghiệp tăng thêm 6.850 ha, cụ thể: (1) KCN Phú Mỹ 
3 mở rộng 650 ha, (2) KCN Cù Bị (4.200 ha), (3) Khu công nghiệp Xà Bang 
(1.200ha), KCN Bình Ba (800ha); trong đó chỉ tiêu sử dụng đất KCN phân 
bổ cho 4 KCN mới đến năm 2030 là 2.554ha.  
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(iii). Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch KCN Dầu khí - Long Sơn (850 ha), sử dụng 
diện tích đất này để đầu tư dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia (không 
tính vào chỉ tiêu sử dụng đất KCN); sử dụng chỉ tiêu đất công nghiệp của 
KCN dầu khí Long Sơn bố trí cho các KCN khác dự kiến phát triển trong 
thời kỳ 2021-2030.  

(iv). Không đưa vào chỉ tiêu quy hoạch đất KCN đối với KCN Đá Bạc mở rộng, 
mà cân đối vào chỉ tiêu sử dụng đất năng công trình năng lượng. 

(v). Không đưa vào quy hoạch các KCN sau: 

• KCN - đô thị Xuyên Mộc (1.200 ha) và KCN Đất Đỏ 2, do địa điểm đầu 
tư nằm trong vùng xanh - cân bằng sinh thái.  

• KCN Phước Hoà, do địa điểm nằm trong khu vực trung tâm thị xã Phú 
Mỹ, để dành quỹ đất cho phát triển trung tâm logistics hoặc phát triển đô 
thị mới. 

(2). Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phát triển các KCN đến năm 2030 như sau:  

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 10.755 ha 

(ii). Diện tích Đất khu công nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 10.755 ha, 
chiếm 8,78% DTTN, tăng 3.515 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc 
gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 178. Chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 7.241 100 10.755 100 3.514 
1 H. Côn Đảo           
2 H. Châu Đức 1.694 23,4 3.755 34,91 2.061 
3 H. Đất Đỏ 496 6,85 496 4,61 0 
4 H. Long Điền       0,00 0 
5 H. Xuyên Mộc 0 0 0 0,00 0 
6 TX. Phú Mỹ 4.882 67,43 6.336 58,91 1.454 
7 TP. Bà Rịa       0,00 0 
8 TP. Vũng Tàu 168 2,32 168 1,56 0 

 

Như vậy, đến năm 2030 đất khu công nghiệp tập trung chủ yếu tại TX. Phú Mỹ (phát triển 
các khu công nghiệp chuyên sâu, hóa dầu…) và huyện Châu Đức (phát triển các khu 
công nghiệp tận dụng sự lan tỏa với sân bay Long Thành). 
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d). Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất dành cho xây dựng các cụm công nghiệp sẽ tăng nhanh trong giai đoạn 
2021-2030, tạo điều kiện thu hút đầu tư bên ngoài, di dời các CSSX nằm ngoài cụm công 
nghiệp vào khu vực sản xuất tập trung, có cơ sở hạ tầng và hệ thống bảo vệ môi trường 
đáp ứng yêu cầu theo quy định, phát triển các khu TTCN trên địa bàn. 

Diện tích Đất cụm công nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 684 ha, chiếm 0,35% DTTN, 
tăng 504 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 179. Chỉ tiêu sử dụng đất cụm công nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 180 100,00 684 100,00 504 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 19 2,84 19 
2 H. Châu Đức 29 16,32 59 8,55 29 
3 H. Đất Đỏ 0 0,00 70 10,23 70 
4 H. Long Điền 13 7,01 67 9,83 55 
5 H. Xuyên Mộc 0 0,00 172 25,06 172 
6 TX. Phú Mỹ 94 51,90 136 19,89 43 
7 TP. Bà Rịa 45 24,77 127 18,49 82 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,00 35 5,11 35 

Như vậy, đến năm 2030 các cụm công nghiệp phát triển trên địa bàn tất cả các đơn vị 
hành chính trên địa bàn, tập trung chủ yếu tại TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, TP. Bà 
Rịa. 

e). Đất thương mại dịch vụ 

Phát triển các phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng phù hợp với quá 
trình phát triển sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, có đủ năng lực gia tăng giá trị 
thương mại cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh; có khả năng gắn kết 
và thúc đẩy phát triển các kênh phân phối truyền thống có qui mô nhỏ, manh mún hiện 
nay, nhất là các kênh phân phối truyền thống tại vùng nông thôn theo hướng hiện đại; có 
khả năng cung ứng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của dân cư thành thị và 
nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; có khả năng hỗ trợ 
ngành du lịch phát triển bằng các dịch vụ phân phối hàng hóa chuyên nghiệp; có khả 
năng khai thác các lợi ích thương mại từ các dòng lưu chuyển hàng hóa giữa vùng Đông 
Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam, vùng ĐBSCL, các nước tiểu vùng sông Mê Kông với thị 
trường ngoài nước nhờ vị trí thị trường trung chuyển của tỉnh. 

Phát triển du lịch theo hướng đột phá không gian lãnh thổ, sản phẩm du lịch cho các khu 
du lịch để dần chuyển dịch ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm cỡ 
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quốc tế. Tổ chức không gian du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và định hướng ưu tiên phát 
triển du lịch theo thứ tự sau: (i)  Không gian đô thị TP. Vũng Tàu: Định hướng phát triển 
trở thành đô thị du lịch biển ; (ii) Không gian biển dọc theo bờ biển phía Đông chạy dọc 
theo QL55, TL44A: Định hướng phát triển trở thành các khu du lịch quốc gia Long Hải-
Phước Hải và Xuyên Mộc ; (iii) Không gian biển đảo huyện Côn Đảo: Phát triển trở thành 
khu du lịch quốc gia Côn Đảo ; (iv) Không gian theo trục đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Hòa 
Bình, Bình Châu. Định hướng phát triển các khu du lịch sinh thái vườn, du lịch ven hồ. 

Với định hướng phát triển mạnh ngành du lịch, thương mại dịch vụ đất thương mại dịch 
vụ sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2030, bố trí phục vụ cho nhu cầu phát triển các 
khu du lịch, trung tâm thương mại, điểm kinh doanh, dịch vụ tập trung, các điểm kinh 
doanh cá thể…  

Diện tích Đất thương mại, dịch vụ tỉnh xác định đến năm 2030: 4.973 ha, chiếm 2,51% 
DTTN, tăng 2.766 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 180. Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 2.207 100,00 4.973 100,00 2.766 
1 H. Côn Đảo 88 3,97 210 4,22 122 
2 H. Châu Đức 125 5,68 276 5,56 151 
3 H. Đất Đỏ 242 10,97 278 5,59 36 
4 H. Long Điền 85 3,86 244 4,90 158 
5 H. Xuyên Mộc 951 43,09 1.536 30,89 585 
6 TX. Phú Mỹ 169 7,66 1.094 22,00 925 
7 TP. Bà Rịa 11 0,50 259 5,21 248 
8 TP. Vũng Tàu 535 24,26 1.076 21,64 541 

 

f). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với phát triển vùng nông 
nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh; thu hút các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
chế biến sử dụng công nghệ hiện đại, chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm nông sản tham 
gia vào chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản ngoài ra còn bố trí cho các 
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cá thể…  

Diện tích Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 1.629 ha, 
chiếm 0,82% DTTN, tăng 126 ha so với năm 2020.  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 
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Bảng 181. Chỉ tiêu sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 1.502 100,00 1.629 100,00 126 
1 H. Côn Đảo 1 0,04 2 0,12 1 
2 H. Châu Đức 73 4,84 92 5,63 19 
3 H. Đất Đỏ 156 10,37 72 4,40 -84 
4 H. Long Điền 91 6,04 87 5,37 -3 
5 H. Xuyên Mộc 102 6,77 137 8,39 35 
6 TX. Phú Mỹ 623 41,46 387 23,76 -236 
7 TP. Bà Rịa 86 5,70 81 4,96 -5 
8 TP. Vũng Tàu 372 24,78 772 47,37 399 

g). Đất cho hoạt động khoáng sản 

Khai thác khoáng sản phải đảm bảo tính bền vững, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài 
nguyên, có tính đến xu hướng tiến bộ khoa học; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, cảnh 
quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng an ninh; kết hợp hài hóa 
giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

Khai thác khoáng sản phải kết hợp với chế biến, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, có dự trữ 
lâu dài; đảm bảo hài hòa về lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có 
hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản . 

Không bố trí các điểm khai thác khoảng sản phá vỡ cảnh quan môi trường, nhất là cảnh 
quan gần các trục đường giao thông đối ngoại, đường quốc lộ, các điểm dân cư tập trung 
đông, những điểm ven biển có nguy cơ nhiễm mặn. Không gian bố trí khai thác khoáng 
sản phải tập trung liền khối, liền vùng, tránh mánh mun, nhỏ l ẻ. 

Diện tích Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tỉnh xác định đến năm 2030: 1.264 ha, 
chiếm 0,64% DTTN, tăng 880 ha so với năm 2020.  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 182. Chỉ tiêu sử dụng đất khai thác khoáng sản theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 384 100,00 1.264 100,00 880 
1 H. Côn Đảo 3 0,84 0 0,00 -3 
2 H. Châu Đức 169 43,91 415 32,85 247 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
3 H. Đất Đỏ 61 15,95 85 6,75 24 
4 H. Long Điền 0 0,00 0 0,00 0 
5 H. Xuyên Mộc 8 2,06 0 0,00 -8 
6 TX. Phú Mỹ 143 37,24 715 56,56 572 
7 TP. Bà Rịa 0 0,00 49 3,84 49 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,00 0 0,00 0 

h). Đất phát triển hạ tầng 

(1). Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo bước đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của 
tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh, nhất 
là về giao thông, năng lượng.  

(2). Phát triển có trọng tâm, trọng điểm và đầu tư tập trung, dứt điểm, kiên quyết hoàn 
thành những công trình kết cấu hạ tầng kinh tế then chốt theo hướng hiện đại và 
tương đối đồng bộ, tập trung với các mục tiêu cụ thể như sau:  

(iii). Hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối vùng và với các đầu mối giao thông 
cửa ngõ bằng hệ thống giao thông đồng bộ, năng lực vận tải được nâng 
cao, giao thông được thông suốt, an toàn.  

(iv). Hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh 
hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đi đôi với tiết kiệm, 
giảm tiêu hao điện năng.  

(v). Hạ tầng thuỷ lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm tưới, tiêu chủ 
động cho diện tích lúa 2 vụ, các vùng cây công nghiệp và nguyên liệu, nuôi 
thuỷ sản tập trung. Chủ động phòng, tránh bão, lũ, ứng phó với biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng.  

(vi). Hạ tầng đô thị từng bước phát triển đồng bộ và hiện đại, giải quyết cơ bản 
tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập; cung cấp ổn định điện, nước và xử 
lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 

(3). Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng như sau: 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 19.402 ha. 

(ii). Diện tích Đất phát triển hạ tầng tỉnh xác định đến năm 2030: 24.501 ha, 
chiếm 12,36% DTTN, tăng 7.944 ha so với năm 2020. Cao hơn 5.299 ha 
so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, nguyên nhân chính là để đầu tư các cơ sở 
hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 
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Bảng 183. Chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 16.556 100,00 24.501 100,00 7.944 
1 H. Côn Đảo 410 2,48 642 2,62 231 
2 H. Châu Đức 4.069 24,58 5.581 22,78 1.512 
3 H. Đất Đỏ 1.591 9,61 2.402 9,80 811 
4 H. Long Điền 996 6,01 1.357 5,54 362 
5 H. Xuyên Mộc 3.787 22,88 4.604 18,79 817 
6 TX. Phú Mỹ 3.322 20,06 5.394 22,01 2.072 
7 TP. Bà Rịa 1.087 6,57 2.665 10,88 1.578 
8 TP. Vũng Tàu 1.294 7,82 1.856 7,58 562 

Như vậy, đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng phát triển mạnh và tập trung chủ yếu tại 
TX Phú Mỹ (chủ yếu là hạ tầng phát triển phục vụ cảng biển, logistics), huyện Châu Đức 
(chủ yếu là hạ tầng phát triển phục vụ phát triển khu công nghiệp, liên kết với sân bay 
Long Thành), huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, TP. Vũng Tàu (chủ yếu là hạ tầng phục 
vụ phát triển du lịch). 

(1). Đất giao thông:  

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, vừa có 
bước đi phù hợp vừa có bước đột phá hướng thẳng vào hiện đại tạo nên mạng lưới hoàn 
chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa các vùng lãnh thổ, giữa đô 
thị và nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời coi trọng công tác bảo trì đưa công 
nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động đảm bảo hiệu quả, bền vững trong khai thác 
kết cấu hạ tầng giao thông hiện có. 

(i). Tập trung khôi phục và nâng cấp các công trình hiện có; kết hợp xây dựng 
mới một số công trình phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn 
thiện cơ bản mạng lưới giao thông thiết yếu, đường ven biển, đường vành 
đai; hiện đại hoá, xây dựng mới sân bay, cảng biển: 

• Triển khai đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngoại vùng: Đường vành 
đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép giai đoạn 2 
và Cầu Phước An để kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, 
đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng 
Tàu. Đặc biệt trước nhất là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để kết 
nối đồng bộ với các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu 
Giây, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. 

• Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành các tuyến giao thông nội vùng 
của tỉnh như: đường 991B, đường Phước Hòa - Cái Mép, tuyến QL56 - 
đoạn tránh TP. Bà Rịa, TL328, TL329, TL765, đường Mỹ Xuân - Ngãi 
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Giao - Hòa Bình để kết nối các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện 
cho việc phát triển du lịch, đô thị mới và vùng kinh tế nông nghiệp quan 
trọng của tỉnh.  

• Thực hiện đầu tư đường Long Sơn - Cái Mép kết nối từ đường vào KCN  
hóa dầu Long Sơn với đường 991B; Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải 
kết nối đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép; Đường trục chính Bà Rịa - 
Vũng Tàu; đường kết nối từ đường Hội Bài - Phước Tân vào KCN Đá 
Bạc; Nâng cấp TL44B huyện Đất Đỏ; đường ĐT997; Đường quy hoạch 
ĐT991; ĐT994; đường Bà Rịa - Châu Pha. TL328, 329 (đoạn còn lại). 

• Tiếp tục nâng cấp sân bay Cỏ Ống đạt cấp 4C, nhằm phục vụ vận 
chuyển hành khách, du lịch; tổng diện tích khoảng 182 ha. Tiến hành 
xây dựng sân bay mới tại Gò Găng là sân bay dân dụng kết hợp quân 
sự, là sân bay trực thăng cấp III, sân bay quân sự cấp II khi có nhu cầu 
và sân bay dân dụng cấp 3C (ICAO), diện tích khoảng 249 ha; Tiến hành 
xây dựng sân bay chuyên dụng Hồ Tràm với diện tích khoảng 244 ha. 

• Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu, 
với các nhà ga gắn liền với các khu công nghiệp, bến cảng như: Mỹ 
Xuân, Phú Mỹ, Thị Vải - Cái Mép, Long Hương, Bà Rịa, Bến Đình; tổng 
diện tích 233 ha. 

• Xây dựng các cụm cảng: (i) Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu là cảng đặc 
biệt thuộc nhóm cảng 4; (ii) Đối với các bến cảng Cái Mép hạ hạ lưu 
(thuộc quy hoạch Trung tâm logistics Cái Mép hạ), bến cảng tổng hợp, 
container Cái Mép hạ và bến cảng Gemalink cần tập trung nghiên cứu 
quy hoạch các bến container có thể đáp ứng cho tàu 250.000DWT; (iii) 
Khu bến Sao Mai - Bến Đình quy hoạch các bến chuyên dùng phục vụ 
cho hoạt động dịch vụ dầu khí và các lĩnh vực công nghiệp khác; (iv) 
Khu bến Long Sơn: quy hoạch là đầu mối cảng chuyên dùng phục vụ 
ngành công nghiệp năng lượng và các lĩnh vực công nghiệp khác; (v) 
Khu vực bến Côn Đảo: chỉ phát triển cảng tàu khách; (vi) Các khu vực 
neo đậu tránh trú bão: cần nghiên cứu bổ sung các vị trí có điều kiện 
thuận lợi cho tàu neo trú, tránh bão và chuyển tải hàng hóa nhưng không 
làm ảnh hưởng đến hành lang và an toàn luồng tàu ra vào cảng. 

• Đường giao thông khu TTHC cấp huyện, các khu đô thị thương mại dịch 
vụ, các khu dân cư được thiết kế theo quy hoạch chi tiết và theo tiêu 
chuẩn phù hợp quy định. Các tuyến đường huyện, đường xã được bảo 
đảm thông suốt và nhựa hóa. Nâng cấp phát triển mạng lưới giao thông 
từ huyện đến các xã và các vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất và đời 
sống, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

(ii). Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng giao thông như sau: 

• Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 11.365 ha 

• Diện tích đất giao thông tỉnh xác định đến năm 2030: 14.361 ha, chiếm 
7,24% DTTN, tăng 5.379 ha so với năm 2020. Cao hơn 2.996 ha so với 
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chỉ tiêu quốc gia phân bổ, nguyên nhân chính là để đầu tư các cơ sở hạ 
tầng giao thông trên địa bàn. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 184. Chỉ tiêu sử dụng đất giao thông theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 8.983 100 14.361 100 5.379 

1 H. Côn Đảo 314 3,50 403 2,81 89 
2 H. Châu Đức 1.775 19,76 2.625 18,28 850 
3 H. Đất Đỏ 844 9,40 1.287 8,96 443 
4 H. Long Điền 509 5,66 772 5,37 263 
5 H. Xuyên Mộc 1.796 20,00 2.381 16,58 584 
6 TX. Phú Mỹ 2.130 23,71 3.716 25,87 1.586 
7 TP. Bà Rịa 735 8,18 1.943 13,53 1.208 
8 TP. Vũng Tàu 880 9,79 1.236 8,61 356 

Như vậy, đến năm 2030 đất giao thông phát triển mạnh và tập trung chủ yếu tại TX Phú 
Mỹ (chủ yếu là hệ thống cảng biển, logistics; các đường giao thông kết nối khu vực, 
đường cao tốc, đường sắt, các tuyến quốc lộ…), huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, 
(chủ yếu là các tuyến giao thông phục vụ phát triển khu công nghiệp, liên kết với sân bay 
Long Thành), TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu (chủ yếu là giao thông đô thị). 

(2). Đất thủy lợi:  

Thực hiện đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước (Nhà máy cấp nước và mạng lưới 
tuyến ống truyền tải, phân phối) có quy mô công suất lớn, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát 
triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, phát triển các ngành kinh tế - xã hội, phục vụ sinh 
hoạt và nhu cầu thiết yếu khác. Bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp 
và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế - xã hội; cấp và tạo nguồn nước cho khu đô 
thị, công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao từ hệ thống công trình 
thủy lợi; chú trọng bảo vệ môi trường và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, phục vụ phát triển 
bền vững. Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa 02 vụ với mức đảm bảo tưới 
85%, trong đó đến năm 2030 có 50% diện tích trồng lúa thực hiện phương thức canh tác 
tiên tiến. Đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%, trong đó tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước đạt 50%. Đảm bảo cấp, thoát nước chủ động cho nuôi trồng thủy sản 
thâm canh tập trung, công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa có giá trị cao và các mục tiêu khác trong sản xuất nông nghiệp. Cấp nước cho 
hoạt động kinh tế ven biển, dịch vụ nghề cá, chủ động cấp nước cho Côn Đảo. 

Chủ động tiêu, thoát nước ra sông chính, đảm bảo tiêu thoát ở vùng đồng bằng, vùng 
thấp trũng phục vụ dân sinh, nông nghiệp với tần suất từ 5%, đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát 
cho khu đô thị tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi. Chủ động phòng, chống lũ, ngập lụt, 
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úng cho các khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn và các hoạt động sản xuất khác. 
Bảo vệ, kiểm soát và ngăn chặn ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi đảm 
bảo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi đạt tiêu chuẩn cấp cho các 
hoạt động sử dụng nước. 

Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tác động bất lợi của hạn hán, thiếu nước, xâm 
nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng, xói lở bờ sông, bờ biển... kết hợp hài hòa giữa giải pháp 
công trình và giải pháp phi công trình. Bảo đảm an toàn trước các tác động bất lợi do 
thiên tai liên quan đến nước gây ra cho các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất trong 
điều kiện biến đổi khí hậu. Bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập, hồ chứa thủy 
lợi. Chủ động phòng, tránh và thích nghi với lũ để bảo vệ dân cư ở các lưu vực sông, 
đảm bảo sản xuất vụ hè thu, đông xuân với tần xuất lũ 5 - 10%. 

Diện tích đất thủy lợi tỉnh xác định đến năm 2030: 5.701 ha, chiếm 2,88% DTTN, tăng 
789 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 185. Chỉ tiêu sử dụng đất thủy lợi theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 4.912 100,00 5.701 100,00 789 
1 H. Côn Đảo 9 0,19 85 1,50 76 
2 H. Châu Đức 1.840 37,46 2.336 40,97 496 
3 H. Đất Đỏ 540 10,99 666 11,68 126 
4 H. Long Điền 102 2,08 117 2,04 14 
5 H. Xuyên Mộc 1.705 34,71 1.729 30,32 24 
6 TX. Phú Mỹ 536 10,91 597 10,48 61 
7 TP. Bà Rịa 53 1,09 73 1,27 19 
8 TP. Vũng Tàu 126 2,56 99 1,73 -27 

Như vậy, đến năm 2030 đất thủy lợi phát triển mạnh và tập trung chủ yếu tại huyện Châu 
Đức, huyện Xuyên Mộc (phát triển hệ thống các hồ chứa nước quy mô lớn, chủ động cấp 
nước cho sản xuất, sinh hoạt, hạn chế tác động của khô hạn). 

(3). Đất cơ sở văn hóa: 

Tăng cường đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa và xây dựng nền văn hoá tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá, chú trọng nâng cao đời sống 
văn hoá ở nông thôn, vùng khó khăn, tạo mọi điều kiện nhằm nâng cao mức hưởng thụ 
và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; từng bước thu hẹp sự chênh 
lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn. Dành một quỹ đất 
thỏa đáng cho việc xây dựng các công trình hạ tầng văn hóa, tạo lập không gian cho mọi 
hoạt động văn hóa của người dân 
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Đưa Nhà Bảo tàng tỉnh hoạt động hiệu quả. Thực hiện nâng cấp, quảng bá các lễ hội 
nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh như: Lễ giỗ AHLLVTND Võ Thị Sáu, Lễ giỗ Bà 
Phi Yến, Lễ hội Dinh Cô, Lễ hội Đình Thắng Tam, Lễ hội Trùng Cửu Long Sơn; thực hiện 
Đề án Bảo tồn, phát huy và gìn giữ giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ 
thống thiết chế văn hoá ở tất cả các cấp, đồng thời có kế hoạch cải tạo, nâng cấp và đầu 
tư xây dựng mới một số công trình văn hoá, nghệ thuật hiện đại ở các trung tâm kinh tế 
- chính trị - văn hoá của tỉnh, trung tâm văn hóa, quảng trường các huyện, thị xã, thành 
phố. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cơ sở văn hoá quốc gia phân bổ: 220 ha 

(ii). Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa tỉnh xác định đến năm 2030: 220 ha, 
chiếm 0,12% DTTN, tăng 86 ha so với năm 2020. Bằng với chỉ tiêu quốc 
gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 186. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở văn hóa theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 134 100,00 220 100,00 86 

1 H. Côn Đảo 7 5,51 9 4,00 1 
2 H. Châu Đức 20 14,65 22 9,94 2 
3 H. Đất Đỏ 17 12,67 22 9,83 5 
4 H. Long Điền 35 26,46 20 9,11 -15 
5 H. Xuyên Mộc 15 10,90 22 10,16 8 
6 TX. Phú Mỹ 13 9,70 27 12,11 14 
7 TP. Bà Rịa 16 12,04 78 35,65 62 
8 TP. Vũng Tàu 11 8,07 20 9,19 9 

(4). Đất cơ sở y tế: 

Phát triển các Bệnh viện công lập tuyến tỉnh: Đầu tư cơ sở, trang thiết bị Bệnh viện Bà 
Rịa, quy mô 900 giường, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I; Tiếp tục đầu tư xây dựng Bệnh 
viện Vũng Tàu, quy mô 500 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I. Hoàn thiện 
xây dựng cơ sở vật chất các bệnh viện chuyên khoa, đạt tiêu chuẩn hạng II, gồm: Bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Mắt. 

Phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến huyện, thị xã, thành phố và các Phòng khám đa 
khoa khu vực: Đến năm 2030, trừ TP. Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa là nơi có bệnh viện đa 
khoa cấp tỉnh, tại 6 huyện còn lại, mỗi huyện phát triển 01 Trung tâm Y tế đạt tiêu chuẩn 
hạng III với quy mô giường bệnh từ 100 đến 300 giường, đảm bảo khám chữa bệnh cho 
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mọi người dân. Tại Côn Đảo, do quy mô dân số nhỏ, Trung tâm y tế dân quân y sẽ đảm 
đương chung nhiệm vụ khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Đến năm 2025 hoàn thành 
xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho 60 giường bệnh; đến năm 2030 hoàn 
thành xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho 100 giường bệnh. Phấn đấu đến 
trước năm 2025 chất lượng bệnh viện tuyến tỉnh đạt mức 4, chất lượng bệnh viện tuyến 
huyện đạt mức 3; đến năm 2030 chất lượng bệnh viện tuyến tỉnh đạt mức 4,5 trở lên, 
chất lượng bệnh viện tuyến huyện đạt mức 4 trở lên. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các Trạm y tế xã, phường, thị trấn để đạt 
chuẩn quốc gia về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phát triển 03 bệnh viện tư với quy mô dưới 500 giường bệnh 
vào năm 2025; đến năm 2030 phát triển 05-06 bệnh viện tư, quy mô khoảng 1.100 
giường. Đến 2025 khu vực tư nhân có thể đáp ứng khoảng 15% nhu cầu khám chữa 
bệnh của nhân dân trong tỉnh và đến 2030, tỷ lệ này dự kiến là trên 30%. Xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 của tỉnh với quy mô 20 giường bệnh. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cơ sở y tế quốc gia phân bổ: 106 ha 

(ii). Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế tỉnh xác định đến năm 2030: 124 ha, 
chiếm 0,06% DTTN, tăng 48 ha so với năm 2020. Cao hơn 18 ha so với chỉ 
tiêu cấp quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 187. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở y tế theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 76 100,00 124 100,00 48 
1 H. Côn Đảo 1 1,94 3 2,78 2 
2 H. Châu Đức 15 20,05 15 11,82 -1 
3 H. Đất Đỏ 7 8,55 6 4,90 0 
4 H. Long Điền 14 18,51 22 17,74 8 
5 H. Xuyên Mộc 5 7,09 15 11,92 9 
6 TX. Phú Mỹ 6 7,25 8 6,26 2 
7 TP. Bà Rịa 18 23,32 44 35,45 26 
8 TP. Vũng Tàu 10 13,29 11 9,11 1 

(5). Đất giáo dục, đào tạo: 

Phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục, đào tạo từ mầm non đến THPT, cao đẳng, đại học 
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân. Phát mạng lưới 
cơ sở giáo dục, đào tạo hài hoà giữa giáo dục công lập và ngoài công lập.  

Mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tất 
cả các huyện, thị xã, thành phố có trung tâm giáo dục thường xuyên. 100% số xã, 
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phường, thị trấn có trường mầm non; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học và trung 
học cơ sở. Tạo bước đột phá về giáo dục nghề nghiệp để tăng mạnh tỷ lệ lao động qua 
đào tạo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong lực lượng lao động đạt 82%. Giáo dục 
thường xuyên được tiếp tục đẩy mạnh, tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình.  

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 708 ha. 

(ii). Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh xác định đến năm 
2030: 935 ha, chiếm 0,47% DTTN, tăng 345 ha so với năm 2020. Cao hơn 
227 ha so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 188. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 590 100 935 100 345 
1 H. Côn Đảo 7 1,21 10 1,09 3 
2 H. Châu Đức 113 19,16 123 13,20 10 
3 H. Đất Đỏ 54 9,17 59 6,33 5 
4 H. Long Điền 63 10,61 82 8,74 19 
5 H. Xuyên Mộc 81 13,81 110 11,81 29 
6 TX. Phú Mỹ 94 15,97 155 16,54 60 
7 TP. Bà Rịa 82 13,85 248 26,56 166 
8 TP. Vũng Tàu 96 16,20 147 15,73 51 

(6). Đất thể dục, thể thao: 

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút mọi thành phần xã 
hội tích cực tham gia đầu tư vào lĩnh vực thể dục, thể thao nhằm nâng cao thể chất nhân 
dân.  

Đầu tư xây dựng hệ thống các công trình thể thao (sân vận động, nhà thi đấu, nhà tập 
luyện,...) từ cấp tỉnh đến cơ sở bao gồm: Khu liên hợp thể thao của tỉnh (45 ha), khu phức 
hợp thể thao TP. Vũng Tàu (20 ha), huyện Long Điền (11 ha), Học viện bóng đá tại huyện 
Đất Đỏ (27 ha), phát triển trung tâm thể dục - thể thao cấp huyện (quy mô từ 1,5 - 3,5 ha), 
sân vận động cấp xã (quy mô từ 0,7 - 1,5 ha/sân), sân golf; đồng thời tranh thủ mọi nguồn 
lực đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các công trình TDTT hiện có ở các cấp để 
nâng cao tỷ lệ dân số luyện tập TDTT thường xuyên. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cơ sở TDTT quốc gia phân bổ: 291 ha 

(ii). Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tỉnh xác định đến năm 2030: 
565 ha, chiếm 0,29% DTTN, tăng 344 ha so với năm 2020. Cao hơn 274 
ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. Nguyên nhân chính là bố trí cho Khu 
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liên hợp thể thao của tỉnh, sân Golf tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 189. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 221 100,00 565 100,00 344 
1 H. Côn Đảo 1 0,58 7 1,18 5 
2 H. Châu Đức 142 64,27 183 32,41 41 
3 H. Đất Đỏ 7 3,04 127 22,51 121 
4 H. Long Điền 9 4,12 26 4,66 17 
5 H. Xuyên Mộc 19 8,44 107 19,01 89 
6 TX. Phú Mỹ 22 10,01 25 4,37 3 
7 TP. Bà Rịa 14 6,39 80 14,09 66 
8 TP. Vũng Tàu 7 3,16 10 1,77 3 

 

Như vậy, đến năm 2030 diện tích đất cơ sở thể dục thể thao bình quân trên đầu người 
tại tỉnh đạt mức 3,35 m2/người, đảm bảo định mức sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao 
đối với một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ theo thông tư 01/2017 ngày 09/2/2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

(7). Đất công trình năng lượng: 

(i). Xây dựng hệ thống điện đồng bộ, hiện đại, cung cấp đủ điện, an toàn, tin 
cậy và hiệu quả với chất lượng dịch vụ điện lực ngày càng cao, phù hợp 
với định hướng phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh và của vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam cung cấp điện kịp thời cho các dự án khu cụm công 
nghiệp, cảng biển và các dự án kinh tế trọng điểm như: Hồ Tràm Strip, Tổ 
hợp Hóa dầu Miền Nam, địa bàn huyện Côn Đảo, Khu vực cảng biển và 
các Khu công nghiệp 

• Phát triển các trung tâm điện lực trọng điểm của tỉnh: trung tâm điện lực 
Long Sơn (công suất 1.200-1.500 MW); Tổ hợp điện khí hóa lỏng LNG 
- Cái Mép Hạ (công suất 6.000 MW); Nhà máy điện khí hóa lỏng LNG 
Long Sơn (công suất 4.800 MW); 

• Xây dựng TBA 500 kV Bắc Châu Đức (900 MVA) bổ sung nguồn trạm 
500 kV cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đấu chuyển tiếp trên 2 mạch Phú Mỹ 
- Sông Mây. Bổ sung thêm các trạm 220 kV KCN Phú Mỹ 3, Long Sơn 
cấp điện cho phụ tải công nghiệp phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Các trạm 220 kV Mỹ Xuân, Bà Rịa, Châu Đức cũng được nâng công 
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suất để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Xây mới đường dây 220 kV KCN Phú 
Mỹ 2 - Đồng Nai 1 - Hàm Tân - Phan Thiết cấp điện cho các phụ tải công 
nghiệp lớn tại các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hình thành mạch vòng 
220 kV cấp điện cho các phụ tải công nghiệp lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu là ĐZ 220 kV Phú Mỹ - Tân Thành - KCN Phú Mỹ 3 - Long Sơn - 
Châu Đức - Phước Thuận và Tân Thành - Vũng Tàu - NĐ Bà Rịa. 

• Xây dựng đường dây 500 kV mạch kép từ Trung tâm điện lực Sơn Mỹ 
(tỉnh Bình Thuận) đi TBA 500 kV Bắc Châu Đức, cấp điện cho phụ tải 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời truyền tải đi tỉnh Đồng Nai qua lưới 
điện 500 kV. 

• Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng phát triển điện gió. Một số nguồn 
điện như: Điện gió ngoài khơi Xuyên Mộc, với tổng quy mô công suất 
760 MW nghiên cứu đấu nối về trạm 220 kV Châu Đức qua ĐZ 220 kV 
mạch kép dài khoảng 30 km; Nhà máy điện gió trên biển FECON Vũng 
Tàu (500 MW), nghiên cứu đấu nối chuyển tiếp trên 2 mạch ĐZ 220 kV 
Bà Rịa - Vũng Tàu... Trường hợp phát triển thêm gần 1300 MW điện gió 
huyện Xuyên Mộc, cần xem xét bổ sung thêm 01 ĐZ 220 kV mạch kép 
từ trạm 220 kV Châu Đức về trạm 500 kV Bắc Châu Đức để đảm bảo 
vận hành cho lưới 220 kV ở điều kiện làm việc bình thường N-0. 

• Phát triển đa dạng các nguồn năng lượng điện mặt trời (Nhà máy cấp 
điện bằng nguồn năng lượng mặt trời tại Côn Đảo - 3 MW, Nhà máy 
điện mặt trời Châu Pha, Đông Đất Đỏ, Tây Đất Đỏ, hồ Sông Kinh - tổng 
công suất 198 MW), điện khí Bà Rịa 2 công suất 1.200 MW, Nhà máy 
nhiệt điện Phú Mỹ 3.1 công suất 850 MW. 

(ii). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất công trình năng lượng quốc gia phân bổ: 
967 ha 

(iii). Diện tích đất công trình năng lượng tỉnh xác định đến năm 2030: 974 ha, 
chiếm 0,49% DTTN, tăng 679 ha so với năm 2020. Cao hơn 7 ha so với chỉ 
tiêu cấp quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 190. Chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 295 100,00 974 100,00 679 
1 H. Côn Đảo 3 0,98 17 1,70 14 
2 H. Châu Đức 8 2,64 71 7,34 64 
3 H. Đất Đỏ 1 0,29 123 12,61 122 
4 H. Long Điền 134 45,34 134 13,73 0 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
5 H. Xuyên Mộc 3 0,91 32 3,33 30 
6 TX. Phú Mỹ 78 26,36 370 37,99 292 
7 TP. Bà Rịa 55 18,76 72 7,43 17 
8 TP. Vũng Tàu 14 4,72 155 15,88 141 

Như vậy, đến năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng tập trung chủ yếu ở TX Phú 
Mỹ (Trung tâm năng lượng sạch), TP. Vũng Tàu (Trung tâm điện lực Long Sơn), huyện 
Long Điền. 

(8). Đất bưu chính viễn thông: 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tác 
động mạnh mẽ đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông qua công nghệ số và chuyển đổi số. 
Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu an toàn, an ninh thông tin; chú trọng phát 
triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh 
tế số, xã hội số và truyền thông số. Đối với lĩnh vực bưu chính, mục tiêu chuyển dịch từ 
dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, đảm bảo dòng chảy vật chất 
bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Bưu chính chuyển phát trở thành hạ tầng quan trọng của 
nền kinh tế số, của thương mại điện tử. Khuyến khích phát triển các nền tảng số để ứng 
dụng trong lĩnh vực bưu chính. Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng Mã địa chỉ gắn 
với Bản đồ số (Vpostcode) nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao 
nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics. Chú trọng việc thúc đẩy cung ứng 
dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích để góp phần 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Bố trí quỹ đất phát triển hệ thống thông tin đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất bưu chính viễn thông quốc gia phân bổ: 17 
ha 

(ii). Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông tỉnh xác định đến năm 2030: 
17 ha, chiếm 0,01% DTTN, tăng 4 ha so với năm 2020. Bằng so với chỉ tiêu 
quốc gia phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 191. Chỉ tiêu sử dụng đất bưu chính viễn thông theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 12 100,00 17 100,00 4 

1 H. Côn Đảo 2 14,04 2 10,34 0 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
2 H. Châu Đức 1 7,02 1 8,79 1 
3 H. Đất Đỏ 1 5,56 1 7,65 1 
4 H. Long Điền 1 4,43 1 7,26 1 
5 H. Xuyên Mộc 1 9,92 1 7,30 0 
6 TX. Phú Mỹ 1 5,80 1 5,67 0 
7 TP. Bà Rịa 0 1,91 2 14,64 2 
8 TP. Vũng Tàu 6 51,34 6 38,34 0 

(9). Đất kho dự trữ quốc gia: 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia; xây dựng 
lực lượng dự trữ quốc gia có quy mô đủ mạnh, với danh mục các mặt hàng thiết yếu, 
chiến lược để sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an ninh lương 
thực, an ninh năng lượng; phục vụ quốc phòng, an ninh và các yêu cầu về ổn định sản 
xuất và đời sống, bình ổn thị trường theo sự điều hành của Nhà nước. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 4 ha 

(ii). Diện tích đất xây dựng kho dự trữ quốc gia tỉnh xác định đến năm 2030: 4 
ha, chiếm 0% DTTN, tăng 4 ha so với năm 2020. Bố trí cho Kho dự trữ quốc 
gia tại huyện Châu Đức. Bằng so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ. 

(10). Đất cơ sở tôn giáo: 

Bố trí quỹ đất cho các cơ sở tôn giáo hợp pháp, được phép hoạt động trên địa bàn 

Diện tích đất cơ sở tôn giáo tỉnh xác định đến năm 2030: 547 ha, chiếm 0,28% DTTN, 
tăng 13 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau:  

Bảng 192. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 533 100,00 547 100,00 13 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 0 0,00 0 
2 H. Châu Đức 49 9,27 59 10,80 10 
3 H. Đất Đỏ 37 6,90 38 7,01 2 
4 H. Long Điền 48 8,95 46 8,43 -2 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

631 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
5 H. Xuyên Mộc 39 7,25 40 7,36 2 
6 TX. Phú Mỹ 245 45,98 247 45,23 2 
7 TP. Bà Rịa 25 4,60 28 5,06 3 
8 TP. Vũng Tàu 91 17,06 88 16,11 -3 

Đất cơ sở tập trung chủ yếu ở TX. Phú Mỹ với các cơ sở tôn giáo có diện tích lớn như 
chùa Đại Tòng Lâm, chùa Linh Đàm. 

(11). Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 

Hình thành các nghĩa trang tập trung tại TX. Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, 
Châu Đức, Côn Đảo; hạn chế việc chôn cất tại các nghĩa địa nhỏ lẻ , tiến đến đóng cửa 
các nghĩa trang nhỏ lẻ, rải rác. 

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa tỉnh xác định đến năm 2030: 502 ha, chiếm 0,25% 
DTTN, tăng 71 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 193. Chỉ tiêu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 431 100,00 502 100,00 71 

1 H. Côn Đảo 2 0,37 6 1,13 4 
2 H. Châu Đức 84 19,49 106 21,12 22 
3 H. Đất Đỏ 38 8,91 36 7,12 -3 
4 H. Long Điền 68 15,77 96 19,23 29 
5 H. Xuyên Mộc 97 22,42 132 26,33 35 
6 TX. Phú Mỹ 57 13,19 50 9,98 -7 
7 TP. Bà Rịa 69 16,03 60 12,04 -9 
8 TP. Vũng Tàu 16 3,83 15 3,06 -1 

Như vậy, đến năm 2030, đất nghĩa trang nghĩa địa tập trung chủ yếu tại TX Phú Mỹ, các 
huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức. 

(12). Đất di tích lịch sử văn hóa: 

Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của các di tích, di sản văn hóa phi vật thể gắn với giáo 
dục truyền thống cách mạng và phát triển du lịch. Trùng tu tôn tạo các di tích như: hệ 
thống di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, Di tích Bạch Dinh, địa đạo Long Phước, 
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Kim Long, Hắc Dịch; Căn cứ Núi Dinh, Minh Đạm, Di tích Bến Lộc An. 

(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 191 ha. 

(ii). Diện tích đất di tích lịch sử tỉnh xác định đến năm 2030: 191 ha, chiếm 
0,10% DTTN, tăng 100 ha so với năm 2020. Bằng so với chỉ tiêu quốc gia 
phân bổ. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 194. Chỉ tiêu sử dụng đất di tích lịch sử văn hóa theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 91 100,00 191 100,00 100 
1 H. Côn Đảo 61 66,74 94 49,30 34 
2 H. Châu Đức 4 4,45 9 4,73 5 
3 H. Đất Đỏ 2 2,39 3 1,56 1 
4 H. Long Điền 3 3,34 25 13,25 22 
5 H. Xuyên Mộc 2 2,64 5 2,81 3 
6 TX. Phú Mỹ 0 0,46 34 17,94 34 
7 TP. Bà Rịa 6 6,07 7 3,80 2 
8 TP. Vũng Tàu 13 13,89 13 6,60 0 

Như vậy, đến năm 2030, đất di tích lịch sử, văn hóa tập trung chủ yếu tại huyện Côn Đảo 
với quần thể di tích đặc biệt cấp quốc gia, ngoài ra còn phân bố nhiều tại TX. Phú Mỹ, 
huyện Đất Đỏ, TP. Vũng Tàu. 

(13). Đất bãi thải, xử lý chất thải: 

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, tổng hợp chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng 
môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền 
vững. Hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử 
dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng 
chất thải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. 
Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý theo các phương thức sử dụng phù hợp. 
Từng bước hình thành hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu dân cư nông thôn, 
khu công nghiệp nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường bảo đảm mục tiêu phát 
triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Chôn lấp, xử lý chất thải tại bãi rác tập trung, hạn chế các bãi rác nhỏ lẻ rải rác. Đối với 
các khu đô thị, thương mại dịch vụ, khu dân cư cần đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác 
thải, nước thải hoàn chỉnh, đảm bảo vệ sinh môi trường tại nội khu. 

(iii). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 203 ha. 

(iv). Diện tích đất bãi thải xử lý chất thải tỉnh xác định đến năm 2030: 214 ha, 
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chiếm 0,11% DTTN, tăng 41 ha so với năm 2020. Cao hơn so với chỉ tiêu 
quốc gia phân bổ 11 ha. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 195. Chỉ tiêu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 173 100,00 214 100,00 41 

1 H. Côn Đảo 0 0,28 4 1,82 3 
2 H. Châu Đức 3 1,45 7 3,44 5 
3 H. Đất Đỏ 36 20,80 27 12,67 -9 
4 H. Long Điền 0 0,00 5 2,11 5 
5 H. Xuyên Mộc 7 3,94 7 3,05 0 
6 TX. Phú Mỹ 115 66,60 133 62,26 18 
7 TP. Bà Rịa 1 0,54 5 2,46 4 
8 TP. Vũng Tàu 11 6,39 26 12,19 15 

Như vậy, đến năm 2030, đất bãi thải, xử lý chất thải tập trung chủ yếu tại TX. Phú Mỹ với 
Khu chôn lấp, xử lý chất thải tập trung của tỉnh. 

i). Đất ở tại nông thôn 

Đất ở tại nông thôn được bố trí dựa theo nhu cầu hình thành các cụm dân cư tập trung 
theo quy hoạch nông thôn mới, các khu dân cư tập trung theo quy hoạch được duyệt, 
nhu cầu phát triển đất ở thực tế của người dân tại các xã vùng nông thôn. 

Diện tích đất ở tại nông thôn tỉnh xác định đến năm 2030: 4.412 ha, chiếm 2,23% DTTN, 
tăng 665 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 196. Chỉ tiêu sử dụng đất ở nông thôn theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 3.747 100,00 4.412 100,00 665 

1 H. Côn Đảo 36 0,96 0 0,00 -36 
2 H. Châu Đức 1.021 27,26 1.171 26,54 149 
3 H. Đất Đỏ 295 7,86 615 13,94 320 
4 H. Long Điền 437 11,66 1.017 23,06 581 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
5 H. Xuyên Mộc 966 25,79 1.120 25,38 153 
6 TX. Phú Mỹ 561 14,97 489 11,09 -71 
7 TP. Bà Rịa 305 8,15 0 0,00 -305 
8 TP. Vũng Tàu 126 3,36 0 0,00 -126 

Như vậy, đến năm 2030, TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, Côn Đảo sẽ không còn diện tích đất 
ở nông thôn do quá trình nâng cấp, phát triển đô thị. 

j). Đất ở tại đô thị 

Đất ở tại đô thị được phát triển dựa trên việc hình thành các khu đô thị mới, nâng cấp đô 
thị cũng như nhu cầu phát triển nhà ở, đất ở tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trong quá trình phát triển, đến năm 2030 dự kiến sẽ hình thành thêm các đô thị mới tại 
Long Sơn (TP Vũng Tàu), Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng (TP. Bà Rịa), Sông Xoài, 
Châu Pha, Tóc Tiên (huyện Châu Đức), Hòa Bình, Hồ Tràm, Bình Châu (huyện Xuyên 
Mộc) và nâng cấp đô thị Côn Đảo. Như vậy, đến năm 2030 có 46 đơn vị hành cấp xã 
thuộc vùng đô thị, do đó diện tích đất ở đô thị cũng tăng lên nhanh chóng từ quỹ đất ở 
nông thôn cũng như đất nông nghiệp để phục vụ quá trình đô thị hóa. 

Diện tích Đất ở tại đô thị tỉnh xác định đến năm 2030: 10.070 ha, chiếm 5,08% DTTN, 
tăng 6.040 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 197. Chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 4.031 100,00 10.070 100,00 6.040 
1 H. Côn Đảo 0 0,00 82 0,82 82 
2 H. Châu Đức 106 2,62 600 5,95 494 
3 H. Đất Đỏ 296 7,35 475 4,72 179 
4 H. Long Điền 304 7,55 722 7,17 417 
5 H. Xuyên Mộc 116 2,88 662 6,57 546 
6 TX. Phú Mỹ 1.147 28,45 2.701 26,82 1.554 
7 TP. Bà Rịa 683 16,94 2.874 28,54 2.191 
8 TP. Vũng Tàu 1.379 34,21 1.955 19,41 576 

k). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
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Định hình phát triển các khu trung tâm hành chính tập trung hoàn chỉnh từ cấp tỉnh đến 
huyện và các trung tâm hành chính tại các đô thị mới. Tiến hành hình thành, xây dựng 
các trung tâm hành chính TX. Phú Mỹ, huyện Côn Đảo, TP. Vũng Tàu. 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tỉnh xác định đến năm 2030: 210 ha, chiếm 0,11% 
DTTN, tăng 86 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 198. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 124 100,00 210 100,00 86 
1 H. Côn Đảo 5 4,22 5 2,49 0 
2 H. Châu Đức 12 9,83 15 7,05 3 
3 H. Đất Đỏ 14 11,02 16 7,82 3 
4 H. Long Điền 16 12,63 18 8,42 2 
5 H. Xuyên Mộc 13 10,29 31 14,82 18 
6 TX. Phú Mỹ 14 11,09 73 34,51 59 
7 TP. Bà Rịa 30 23,79 35 16,66 5 
8 TP. Vũng Tàu 21 17,12 17 8,23 -4 

l). Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Diện tích Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp tỉnh xác định đến năm 2030: 274 ha, 
chiếm 0,14% DTTN, tăng 105 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau:  

Bảng 199. Chỉ tiêu sử dụng đất trụ sở tổ chức sự nghiệp theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 169 100,00 274 100,00 105 

1 H. Côn Đảo 8 4,98 8 2,97 0 
2 H. Châu Đức 1 0,57 1 0,47 0 
3 H. Đất Đỏ 5 2,84 4 1,53 -1 
4 H. Long Điền 1 0,83 1 0,49 0 
5 H. Xuyên Mộc 126 74,74 128 46,53 1 
6 TX. Phú Mỹ 3 1,62 17 6,25 14 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

636 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
7 TP. Bà Rịa 9 5,52 31 11,48 22 
8 TP. Vũng Tàu 15 8,89 83 30,29 68 

m). Các loại đất phi nông nghiệp còn lại 

(1). Đất khai thác vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 

Diện tích Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm tỉnh xác định đến năm 2030: 720 ha, 
chiếm 0,43% DTTN, tăng 41 ha so với năm 2020. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 200. Chỉ tiêu sử dụng đất vật liệu xây dựng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 678 100,00 720 100,00 41 

1 H. Côn Đảo 2 0,29 2 0,27 0 
2 H. Châu Đức 24 3,55 110 15,34 86 
3 H. Đất Đỏ 7 1,10 10 1,44 3 
4 H. Long Điền 98 14,47 29 4,00 -69 
5 H. Xuyên Mộc 62 9,08 179 24,94 118 
6 TX. Phú Mỹ 389 57,31 343 47,68 -46 
7 TP. Bà Rịa 96 14,20 46 6,33 -51 
8 TP. Vũng Tàu 0 0,00 0 0,00 0 

(2). Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ: 

Diện tích đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ tỉnh xác định đến năm 2030: 17 ha, 
chiếm 0,01% DTTN, tăng 13 ha so với năm 2020. Đến năm 2030 đất cơ sở khoa học 
công nghệ chỉ phân bố tại TP. Vũng Tàu. 

(3). Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: 

Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội tỉnh xác định đến năm 2030: 26 ha, chiếm 
0,01% DTTN, tăng 6 ha so với năm 2020. Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn 
vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 201. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở dịch vụ xã hội theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) Diện tích Cơ cấu (%) Diện tích Cơ cấu (%) 
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(ha) (ha) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 20 100,00 26 100,00 6 

1 H. Côn Đảo 0 0,00 0 0,00 0 
2 H. Châu Đức 2 10,69 2 8,33 0 
3 H. Đất Đỏ 0 0,00 0 0,00 0 
4 H. Long Điền 3 13,49 3 10,51 0 
5 H. Xuyên Mộc 0 0,00 0 0,00 0 
6 TX. Phú Mỹ 13 62,70 19 70,94 6 
7 TP. Bà Rịa 1 6,21 1 4,84 0 
8 TP. Vũng Tàu 1 6,90 1 5,38 0 

(4). Đất chợ: 

Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển mạng lưới kênh phân phối, phát triển nhanh, bền vững 
các loại hình bán lẻ văn minh, hiện đại, củng cố và nâng cấp hệ thống bán lẻ truyền thống; 
thực hiện quản lý, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới chợ 
thành thị và nông thôn. Tăng số hộ kinh doanh cố định trên chợ, giảm số hộ kinh doanh 
không thường xuyên và giảm các điểm tập trung mua bán tự phát. Tiếp tục kêu gọi xã 
hội hóa đầu tư xây dựng 10 chợ trên địa bàn tỉnh: Chợ phường 4 (TP. Vũng Tàu); Chợ 
phường 7 (TP. Vũng Tàu); Chợ Bến Đình (TP. Vũng Tàu); Chợ phường 10 (TP. Vũng 
Tàu); Chợ phường 12 (TP. Vũng Tàu); Chợ Vũng Tàu; Chợ Phước Lập (TX. Phú Mỹ); 
Chợ Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc); Chợ trung tâm Xuyên Mộc (giai đoạn 2); Chợ đầu mối 
nông sản Châu Đức. 

Diện tích đất chợ tỉnh xác định đến năm 2030: 103 ha, chiếm 0,05% DTTN, tăng 23 ha 
so với năm 2020.  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 202. Chỉ tiêu sử dụng đất chợ theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 81 100,00 103 100,00 23 
1 H. Côn Đảo 2 2,59 2 1,85 0 
2 H. Châu Đức 13 16,46 16 15,96 3 
3 H. Đất Đỏ 7 9,06 7 6,42 -1 
4 H. Long Điền 8 9,72 6 6,23 -1 
5 H. Xuyên Mộc 18 21,74 22 21,32 4 
6 TX. Phú Mỹ 12 14,90 13 12,52 1 
7 TP. Bà Rịa 12 15,51 22 21,78 10 
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TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 
8 TP. Vũng Tàu 8 10,02 14 13,92 6 

(5). Đất sinh hoạt cộng đồng: 

Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các cơ sở, thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt, trụ sở các khu 
phố, thôn, ấp trên địa bàn. 

Diện tích Đất sinh hoạt cộng đồng tỉnh xác định đến năm 2030: 49 ha, chiếm 0,03% 
DTTN, tăng 11 ha so với năm 2020.  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 203. Chỉ tiêu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 38 100,00 49 100,00 11 

1 H. Côn Đảo 0 0,00 1 2,60 1 
2 H. Châu Đức 10 25,01 18 35,62 8 
3 H. Đất Đỏ 3 7,34 3 6,13 0 
4 H. Long Điền 2 5,54 2 4,22 0 
5 H. Xuyên Mộc 10 26,16 11 22,91 1 
6 TX. Phú Mỹ 9 22,44 9 17,42 0 
7 TP. Bà Rịa 3 6,78 3 5,89 0 
8 TP. Vũng Tàu 3 6,73 3 5,22 0 

(6). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

Tích cực đầu tư vào không gian xanh, bố trí quỹ đất công viên tại các khu trung tâm đô 
thị, dọc các trung giao thông chính, cây xanh cách ly đối với các khu, cụm công nghiệp, 
khu sản xuất phi nông nghiệp. Hình thành hệ thống các nhà vệ sinh công cộng đảm bảo 
vệ sinh môi trường tại các khu công viên cây xanh, các quảng trường... trên địa bàn. 

Đối với các khu đô thị, thương mại dịch vụ mới hình thành bố trí quỹ đất công viên cây 
xanh, vui chơi giải trí công cộng đáp ứng nhu cầu của người dân tại nội khu và có khả 
năng lan tỏa cho các điểm dân cư lân cận. 

Hình thành các bãi tắm công cộng phục vụ cho nhu cầu của người dân tại huyện Xuyên 
Mộc (2 vị trí khoảng 15 ha), huyện Đất Đỏ (1 vị trí khoảng 14 ha) 

Diện tích Đất khu vui chơi, giải trí công cộng tỉnh xác định đến năm 2030: 2.472 ha, chiếm 
1,25% DTTN, tăng 2.321 ha so với năm 2020. 
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Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau:  

Bảng 204. Chỉ tiêu sử dụng đất vui chơi, giải trí công cộng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 151 100,00 2.472 100,00 2.321 

1 H. Côn Đảo 4 2,51 62 2,50 58 
2 H. Châu Đức 43 28,61 139 5,64 96 
3 H. Đất Đỏ 5 3,02 17 0,70 13 
4 H. Long Điền 6 3,75 171 6,91 165 
5 H. Xuyên Mộc 3 2,30 256 10,37 253 
6 TX. Phú Mỹ 8 5,04 286 11,58 279 
7 TP. Bà Rịa 64 42,37 822 33,27 759 
8 TP. Vũng Tàu 19 12,40 718 29,03 699 

4.1.3. Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 
(i). Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 1.247 ha 

(ii). Năm 2020 toàn tỉnh có 1.247 ha đất chưa sử dụng. Trong thời kỳ 2021-
2030, dự kiến đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với diện tích 1.096 ha. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 205. Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng theo đơn vị hành chính 

TT Đơn vị hành 
chính 

HTSDĐ năm 2020 QHSDĐ đến năm 2030 Biến động 
tăng (+) 

giảm (-) (ha) 
Diện tích 

(ha) Cơ cấu (%) Diện tích 
(ha) Cơ cấu (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)-(3) 

 Toàn tỉnh 1.247 100,00 150 100,00 -1.096 

1 H. Côn Đảo 152 12,21 77 51,52 -75 
2 H. Châu Đức 3 0,24 0 0,00 -3 
3 H. Đất Đỏ 123 9,88 73 48,48 -50 
4 H. Long Điền 19 1,53 0 0,00 -19 
5 H. Xuyên Mộc 277 22,20 0 0,00 -277 
6 TX. Phú Mỹ 24 1,95 0 0,00 -24 
7 TP. Bà Rịa 77 6,18 0 0,00 -77 
8 TP. Vũng Tàu 571 45,81 0 0,00 -571 

Như vậy, đến năm 2030 sẽ khai thác hiệu quả đất chưa sử dụng tại các huyện Châu Đức, 
Long Điền, Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa đưa vào sử dụng cho 
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các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

4.2. Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất theo khu chức năng 
4.2.1. Đất khu vực đô thị 
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ: 83.602 ha 

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015 đến năm 
2025 đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 05/2016/QĐ-
UBND ngày 01/02/2016 đến năm 2020 phấn đấu trên địa bàn toàn tỉnh có 12 đô thị, trong 
đó 01 đô thị loại I (TP. Vũng Tàu), 01 đô thị loại II (TP. Bà Rịa), 02 đô thị loại III (Phú Mỹ 
và Côn Đảo), 03 đô thị loại IV (Long Điền+ Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu) và 05 đô 
thị loại V (Đất Đỏ, Phước Hải, Kim Long, Bình Châu, Lộc An). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 
dự kiến khoảng 60%. 

Kết quả thực hiện đến nay trên địa bàn tỉnh có 10 đô thị trong đó: 

(1). TP. Vũng Tàu đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tại Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 23/4/2013. 

(2). TP. Bà Rịa đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tại Quyết định số 2130/QĐ-TTg ngày 27/11/2014. 

(3). TX. Phú Mỹ (sáp nhập thị trấn Phú Mỹ và các xã) đã hoàn thành Đề án đề nghị 
công nhận là đô thị loại III, hồ sơ đã trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định và ra 
quyết định công nhận. 

(4). Thị trấn Phước Bửu và thị trấn Long Điền: Đã rà soát, đánh giá hiện trạng để lập 
Đề án phân loại đô thị. Về cơ bản các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt yêu cầu đô thị loại 
IV, tuy nhiên theo quy định mới của nhà nước cần có thêm thời gian phát triển để 
đảm bảo Tiêu chí về quy mô dân số 

(5). Đối với các đô thị loại V còn lại của tỉnh không nằm trong danh mục nâng loại đô 
thị giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định 1659/2012/QĐ-TTg (gồm các thị trấn: 
Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Ngãi Giao): Đến nay về cơ bản các tiêu chí, tiêu 
chuẩn đạt thị loại V, tuy nhiên cần tập trung thu hút đầu tư và có thêm thời gian 
phát triển và khắc phục tiêu chí dân số. 

(6). Năm 2017, xã Kim Long đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận là đô 
thị loại V tại Quyết định số 975/2017, thực hiện theo đúng Chương trình phát triển 
đô thị Quốc gia. 

Căn cứ quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu sẽ hình thành các đô thị mới gồm: đô thị Côn Đảo, đô thị Hòa Bình, Bình 
Châu, Hồ Tràm thuộc huyện Xuyên Mộc và đô thị Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ và nâng 
cấp TX Phú Mỹ lên đô thị loại II. Đến nay các đơn vị này đã lập các Quy hoạch chung đô 
thị làm cơ sở cho việc nâng cấp đô thị trong thời gian tới. 

Trên cơ sở quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tình 
hình thực tiễn tại tỉnh xác định quỹ đất đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2030 là 87.644 ha, chiếm 44,21% DTTN với tổng 15 đô thị, trong đó: 01 đô thị loại I (TP. 
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Vũng Tàu), 02 đô thị loại II (TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ), 02 đô thị loại III (huyện Côn Đảo, 
Long Hải), 02 đô thị loại IV (Long Điền, Phước Bửu), 08 đô thị loại V (Đất Đỏ, Phước Hải, 
Ngãi Giao, Kim Long, Hòa Bình, Bình Châu, Hồ Tràm, Lộc An).  

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 206. Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

 Đất đô thị  88.712 7.579 3.662 5.315 5.794 18.215 23.955 9.104 15.090 

1 Đất nông nghiệp NNP 39.276 6.341 1.991 3.215 2.396 14.125 5.702 1.293 4.211 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.636 - 35 773 463 678 115 571 - 

 - Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 2.254 -  655 431 678  490 - 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK 2.965 18 48 240 403 589 882 57 727 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN 11.863 25 1.898 1.033 485 4.734 2.796 306 586 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 6.141 408  555 475 821 1.551 310 2.021 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 12.018 5.880    6.138 - - - 

1.4 Đất trồng rừng sản 
xuất RSX 970 -    970 - - - 

 
Trong đó: đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN - -    - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS 2.161 1 9 614 364 154 265 37 717 

1.8 Đất làm muối LMU 450 -   205 - 84 - 160 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác NKH 72 9   1 39 8 13 0 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 49.286 1.161 1.670 2.027 3.398 4.089 18.252 7.810 10.878 

2.1 Đất quốc phòng CQP 2.343 96 1 41 89 55 1.547 78 436 

2.2 Đất an ninh CAN 122 4 3 6 10 6 4 13 75 

2.3 Đất khu công 
nghiệp SKK 6.851 - 135   - 5.698 - 1.018 

2.4 Đất cụm công 
nghiệp SKN 482 19 59  37 40 165 127 35 

2.5 Đất thương mại, 
dịch vụ TMD 4.656 210 33 448 239 1.315 1.077 259 1.076 

2.6 Đất sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 1.479 2 4 54 78 39 449 81 772 

2.7 Đất cho hoạt động 
khoáng sản SKS 586 - - 51  - 486 49 - 

2.8 Đất sản xuất vật 
liệu xây dựng SKX 359 2 - 10 35 - 266 46 - 

2.9 Đất phát triển hạ 
tầng  DHT 13.130 642 676 664 1.072 1.386 4.170 2.665 1.856 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

 - Đất giao thông DGT 9.032 403 463 479 618 850 3.041 1.943 1.236 

 - Đất thủy lợi DTL 972 85 133 63 74 239 206 73 99 

 - Đất xây dựng cơ 
sở văn hóa DVH 185 9 10 15 17 15 21 78 20 

 - Đất xây dựng cơ 
sở y tế DYT 105 3 5 1 20 12 7 44 11 

 
- Đất xây dựng cơ 
sở giáo dục và đào 
tạo 

DGD 730 10 34 34 72 54 130 248 147 

 - Đất xây dựng cơ 
sở thể dục thể thao DTT 262 7 3 31 24 91 18 80 10 

 - Đất công trình 
năng lượng DNL 721 17 1 1 138 31 307 72 155 

 - Đất công trình bưu 
chính viễn thông DBV 13 2 1 1 0 1 1 2 6 

 - Đất xây dựng kho 
dự trữ quốc gia DKG - - -   - - - - 

 - Đất di tích lịch sử -
văn hóa DDT 164 94 8 3 25 2 13 7 13 

 - Đất bãi thải xử lý 
chất thải DRA 179 4 3 2 5 2 133 5 26 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 428 - 5 24 33 19 231 28 88 

 

- Đất làm nghĩa 
trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 239 6 8 8 34 68 40 60 15 

 
- Đất  xây dựng cơ 
sở khoa học công 
nghệ 

DKH 17 - -  3 - - - 14 

 - Đất cơ sở dịch vụ 
xã hội DXH 17 - 0  3 - 12 1 1 

 - Đất chợ DCH 64 2 3 3 6 4 10 22 14 

2.10 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 3 - -   - - - 3 

2.11 Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 18 1 3 1 1 - 7 3 3 

2.12 Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 2.669 62 92 18 40 662 256 822 718 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT - - -    - - - 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 9.541 82 600 478 1.362 6 2.185 2.874 1.955 

2.15 Đất xây dựng trụ sở 
cơ quan TSC 166 5 8 13 17 - 71 35 17 

2.16 Đất xây dựng trụ sở 
tổ chức sự nghiệp DTS 148 8 1 3 1 4 17 31 83 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 251 - -   251 - - - 

2.18 Đất cơ sở tín TIN 39 - 0 11 6 2 9 6 5 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

ngưỡng 

2.19 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON 5.936 1 21 137 378 203 1.777 633 2.786 

2.20 Đất mặt nước 
chuyên dùng MNC 229 6 - 39 27 35 68 12 42 

2.21 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK 277 20 34 56 6 85  76 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 150 77  73    - - 

4.2.2. Đất khu vực sản xuất nông nghiệp 
Xây dựng nền sản xuất nông nghiệp phát triển với mục tiêu coi trọng chất lượng và hiệu 
quả, gắn sản lượng nông sản với công nghiệp chế biến và kết nối chặt chẽ với thị trường; 
xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng, trên cơ sở sử dụng tối ưu các nguồn tài 
nguyên, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Đặc biệt, coi trọng 
xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp sinh thái đô thị nhằm tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

Xây dựng chính sách bảo đảm an ninh lương thực trong tình hình mới; bảo vệ nghiêm 
ngặt diện tích đất trồng lúa có hiệu quả cao, chỉ cho phép chuyển đổi những diện tích đất 
trồng lúa tại những khu vực bị nhiễm mặn, hạn hán, ngập lụt để chuyển sang các mục 
đích khác.  

Xây dựng các vùng chuyên canh cây trồng, đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ mới (đặc biệt ứng dụng công nghệ số) vào sản xuất, kết nối, liên kết tiêu thụ nông 
sản; phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái kết hợp du 
lịch nhằm tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Hình thành và phát triển các 
vùng chuyên canh lúa tại các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức. Tạo quỹ 
đất kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh, tập trung 
vào các cây chủ lực: Hồ tiêu (huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc), Cây ăn quả đặc sản (nhãn, 
mãng cầu ta, sầu riêng, bơ, bưởi da xanh, thanh long,... tại các huyện: Châu Đức, Xuyên 
Mộc, Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ). 

Đất khu sản xuất nông nghiệp được xác định dựa trên quỹ đất trồng lúa và đất trồng cây 
lâu năm đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 69.043 ha, chiếm 34,82% 
DTTN. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 
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Bảng 207. Chỉ tiêu sử dụng đất khu sản xuất nông nghiệp 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

 Khu sản xuất nông 
nghiệp 

 69.043 25 21.122 10.107 2.074 29.231 5.023 877 586 

1 Đất nông nghiệp NNP 69.043 25 21.122 10.107 2.074 29.231 5.023 877 586 

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.714 - 2.054 4.811 1.104 910 265 571 - 

 - Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 8.000 - 853 4.582 1.068 901 106 490 - 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác HNK -         

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm CLN 59.329 25 19.068 5.296 970 28.320 4.758 306 586 

4.2.3. Đất khu vực lâm nghiệp 
Phát triển lâm nghiệp chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ môi trường rừng 
và các mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, du lịch dưới tán rừng; thực 
hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; 
bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+). 

Duy trì ổn định diện tích đất rừng, hạn chế tối đa việc chuyển sang các mục đích khác, 
đầu tư thỏa đáng cho công tác khoanh nuôi, trồng rừng kết hợp với trồng cây nông nghiệp 
lâu năm để đạt tỷ lệ tán che cao nhất. Kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng với khai thác để 
thúc đẩy phát triển kinh tế rừng. 

Bảo vệ nghiêm ngặt đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên, 
đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, quản lý diện tích rừng bền vững; bảo đảm hài hòa 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ cảnh quan môi trường 
sinh thái và đa dạng sinh học; bảo vệ nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng.  

Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ. Bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ tại núi Dinh - Thị 
Vải thuộc địa bàn TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa, núi Minh Đạm thuộc huyện Long Điền và 
Đất Đỏ, núi Nứa tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, rừng Sao tại xã Suối Rao - huyện Châu 
Đức; rừng phòng hộ chắn cát tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An và 
Phước Hội, huyện Đất Đỏ; rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng lấn biển tại TX. Phú Mỹ 
và xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu; rừng cảnh quan đô thị tại núi Lớn và núi Nhỏ thuộc TP. 
Vũng Tàu.  

Trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, cây bản địa 
có giá trị cao về kinh tế và môi trường sinh thái; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng dưới tán rừng. 

Hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc các phân khu chức năng và vùng đệm của các 
khu rừng đặc dụng; phân định rõ ràng diện tích đất quy hoạch cho các mục đích khác với 
diện tích quy hoạch cho hệ thống rừng đặc dụng nhằm phát triển hài hòa công tác bảo 
vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn các loài sinh vật hoang dã 
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nguy cấp, quý, hiếm. 

Đảm bảo sản xuất, kinh doanh rừng, cho thuê môi trường rừng đúng mục đích và đạt 
hiệu quả để người làm lâm nghiệp có thu nhập ổn định và có thể làm giàu từ tài nguyên 
rừng. Khuyến khích các hoạt động thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng bảo đảm không làm ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái 
tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường và các chức năng khác của khu rừng. 

Nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích bằng hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị tối 
ưu; chú trọng phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ); nông 
lâm kết hợp; phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. 

Khu lâm nghiệp được xác định dựa trên quỹ đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 
xuất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 30.090 ha, chiếm 15,17% DTTN.. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 208. Chỉ tiêu sử dụng đất khu lâm nghiệp 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha)  

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

 Khu lâm nghiệp  30.090 6.287 406 1.264 740 15.117 3.945 310 2.021 

1 Đất lâm nghiệp NNP 30.090 6.287 406 1.264 740 15.117 3.945 310 2.021 

1.1 Đất rừng phòng hộ RPH 9.850 408 340 1.264 740 821 3.945 310 2.021 

1.2 Đất rừng đặc dụng RDD 16.599 5.880 65 - - 10.654 - - - 

1.3 Đất trồng rừng sản 
xuất RSX 3.642 - - - - 3.642 - - - 

 Trong đó: đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN          

4.2.4. Đất khu vực du lịch 
Phát triển du lịch theo hướng đột phá không gian lãnh thổ, sản phẩm du lịch cho các khu 
du lịch để dần chuyển dịch ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm cỡ 
quốc tế. 

Tổ chức không gian du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và định hướng ưu tiên phát triển du lịch 
theo thứ tự sau: (i) Không gian đô thị TP. Vũng Tàu: Định hướng phát triển trở thành đô 
thị du lịch biển ; (ii) Không gian biển dọc theo bờ biển phía Đông chạy dọc theo QL55, 
TL44 A: Định hướng phát triển trở thành các khu du lịch quốc gia Long Hải-Phước Hải 
và Xuyên Mộc ; (iii) Không gian biển đảo huyện Côn Đảo: Phát triển trở thành khu du lịch 
quốc gia Côn Đảo ; (iv) Không gian theo trục đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Hòa Bình, Bình 
Châu. Định hướng phát triển các khu du lịch sinh thái vườn, du lịch ven hồ. 

Định hướng phát triển các vùng phát triển du lịch, các khu du lịch như sau: 

a). Thành phố Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng) 

Phát triển du lịch theo hướng đột phá không gian lãnh thổ, sản phẩm du lịch cho các khu 
du lịch để dần chuyển dịch ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm cỡ 
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quốc tế. 

Tổ chức không gian du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và định hướng ưu tiên phát triển du lịch 
theo thứ tự sau: (i)  Không gian đô thị TP. Vũng Tàu: Định hướng phát triển trở thành đô 
thị du lịch biển; (ii) Không gian biển dọc theo bờ biển phía Đông chạy dọc theo QL55, 
TL44A: Định hướng phát triển trở thành các khu du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải 
và Xuyên Mộc; (iii) Không gian biển đảo huyện Côn Đảo: Phát triển trở thành khu du lịch 
quốc gia Côn Đảo; (iv) Không gian theo trục đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Hòa Bình, Bình 
Châu. Định hướng phát triển các khu du lịch sinh thái vườn, du lịch ven hồ. 

Định hướng phát triển các vùng phát triển du lịch, các khu du lịch như sau: 

(1). Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp 

(2). Khu du lịch bãi biển Thùy Vân 

(3). Khu du lịch Paradise. 

(4). Khu du lịch Biển Đông 

(5). Khu du lịch sinh thái núi Nứa - Long Sơn 

(6). Khu du lịch sinh thái Cù Lao Tàu 

(7). Khu du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ 

(8). Khu du lịch Bãi Dứa 

(9). Khu vực Sao Main- Bến Đình 

(10). Khu Thủy Cung thuộc dự án Cáp Treo Vũng Tàu 

(11). Làng du lịch Chí Linh 

(12). Khu du lịch biển Blue sapphire cotec resort 

(13). Khu du lịch tâm linh Hòn Bà 

(14). Tổ hợp du lịch DIC Star 

(15). Khu du lịch giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis Hotel 

(16). Khu du lịch phức hợp tại Bãi Sau 

(17). Khu đô thị du lịch Marina City 

b). Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải và phụ cận 

Sản phẩm du lịch chủ yếu: du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch thể thao biển và núi, 
thể thao tổng hợp; du lịch vui chơi giải trí kết hợp mua sắm, ẩm thực; du lịch làng nghề; 
du lịch sinh thái. 

Định hướng khu vực phát triển các khu du lịch: 

(1). Điểm du lịch Chùa Khỉ (Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên) 

(2). Khu vực rừng hoa anh đào 

(3). Khu du lịch Kỳ Vân 

(4). Khu du lịch Sakura 
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(5). Khu du lịch Thiên Tân 

(6). Khu du lịch Vũ Kiều 

(7). Tổ hợp du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Châu Viên 

(8). Khu du lịch Quang Vinh 

(9). Khu du lịch biệt thự cao cấp Oceanami 

(10). Khu du lịch Hàng Dương Cantavil 

(11). Khu du lịch Melody of the sea 

(12). Khu du lịch làng chài Lộc An 

(13). Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang 

(14). Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp núi Minh Đạm 

(15). Khu du lịch biển Quốc Hương 

(16). Trung tâm đào tạo, thực hành du lịch, nhà hàng khách sạn và thể thao biển 

(17). Khu du lịch Long Hải số 1 

(18). Khu du lịch sinh thái ven núi Phước Hưng-Phước Tỉnh 

(19). Khu du lịch Hải Đông 

(20). Khu du lịch Bãi Ngang 

c). Cụm du lịch TP. Bà Rịa - Núi Dinh và phụ cận (Phú Mỹ, Châu Đức) 

Định hướng sản phẩm du lịch: Du lịch văn hóa, sinh thái và tâm linh gắn với núi Dinh; Du 
lịch vui chơi giải trí; Du lịch cộng đồng; Du lịch kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. 

Định hướng khu vực phát triển các khu du lịch: 

(1). Khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh 

(2). Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tóc Tiên 

(3). Khu nghỉ dưỡng dịch vụ thương mại Cỏ May 2 

(4). Khu du lịch rừng lịch sử Bàu Sen 

(5). Khu du lịch hồ Suối Giàu 

(6). Khu du lịch Hồ Đá Bàng 

(7). Khu du lịch Hồ Tầm Bó 

(8). Khu du lịch nông nghiệp nghỉ dưỡng Green Farm 

d). Cụm du lịch Hồ Tràm - Bình Châu 

Định hướng sản phẩm du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với biển và sinh thái rừng; Du 
lịch hội nghị - hội thảo (MICE); Du lịch gắn với dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp; Du lịch 
chữa bệnh và dịch vụ sức khỏe. 

Định hướng khu vực phát triển các khu du lịch: 
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(1). Vườn thú hoang dã Safari 

(2). Khu du lịch Minh Tuấn - Sông Ray 

(3). Khu du lịch Trung Thủy 

(4). Khu du lịch Thorakao Lan Hảo 

(5). Khu du lịch Vietsopetro 

(6). Khu biệt thự Suối nước nóng Bình Châu 

(7). Khu biệt thự Osaka - Hồ Tràm 

(8). KDL sinh thái và nghỉ dưỡng Sài Gòn - Hồ Cốc 

(9). Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Phi Lao 

(10). Khu du lịch Melia at the Hamton - Hồ Tràm 

(11). The Grand Hồ tràm Strip (giai đoạn 2) 

(12). Khu du lịch Tuấn Anh 

(13). Khu du lịch Sông Lô II 

(14). Hệ thống các khu du lịch ven biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu 

e). Cụm du lịch huyện Côn Đảo: 

Định hướng sản phẩm du lịch: Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở các 
giá trị đặc trưng của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Côn Đảo. Chú trọng phát triển các 
sản phẩm du lịch chính như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển; tham quan đảo; trải 
nghiệm di sản thiên nhiên và tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa - tâm linh. 

Định hướng khu vực phát triển các khu du lịch: 

(1). Khu du lịch Bãi Đầm Trầu 

(2). Khu du lịch Suối Ớt - Bãi Vông 

(3). Khu du lịch Suối Lò Vôi 

(4). Khu du lịch Bến Đầm 

(5). Khu vực lịch sử - văn hóa - tâm linh; 

(6). Vườn quốc gia, vùng núi Côn Đảo và hệ thống các đảo nhỏ. 

Khu du lịch được xác định dựa trên quỹ đất các khu du lịch hiện có và định hướng phát 
triển mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 6.602 ha, chiếm 3,33% DTTN. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 209. Chỉ tiêu sử dụng đất khu du lịch 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

 Đất khu du lịch   6.602 519 - 236 134 2.246 2.124 320 1.022 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

1 Đất nông nghiệp NNP 3.570 400 - - - 770 2.090 310 - 

1.1 Đất rừng phòng hộ RPH 2.400      2.090 310  

1.2 Đất rừng đặc dụng RDD 1.170 400    770    

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 3.033 119 - 236 134 1.477 34 11 1.022 

2.1 Đất thương mại, dịch 
vụ TMD 2.999 119  236 134 1.477  11 1.022 

4.2.5. Đất khu vực bảo tồn thiên nhiên 
Duy trì, bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tại huyện Xuyên Mộc và 
Vườn Quốc gia Côn Đảo tại huyện Côn Đảo và phát triển thành các khu bảo tồn thiên 
nhiên đa dạng sinh học có ý nghĩa lớn về lâm nghiệp và môi trường, có khả năng kết hợp 
du lịch sinh thái đa dạng dưới tán rừng. 

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu, Vườn Quốc gia Côn Đảo; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự 
nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, 
đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

Khai thác tối đa và có hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, tăng cường hợp tác, liên 
doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong các hoạt động thuê môi trường rừng; các tổ chức 
quốc tế trong các hoạt động bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng, phát triển cộng 
đồng…để đa dạng hóa các nguồn tài chính phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Khu 
bảo tồn đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Khu bảo tồn thiên nhiên được xác định dựa trên quỹ đất rừng đặc dụng thuộc Khu bảo 
tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tại huyện Xuyên Mộc (10.563 ha) và Vườn Quốc 
gia Côn Đảo tại huyện Côn Đảo (5.883 ha). Như vậy đến năm 2030 Khu bảo tồn thiên 
nhiên có tổng diện tích 16.446 ha, chiếm 8,30% DTTN. 

4.2.6. Đất khu vực phát triển công nghiệp 
Trong thời kỳ 2021-2030, việc phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn được xem là 
mô hình, giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới 
mô hình tăng trưởng, hướng tới công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, hài hòa; đảm bảo 
sự phát triển bền vững. Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp một cách có chọn lọc, ưu 
tiên dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, có hợp tác chuyển giao công nghệ, đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và lao động, có giá trị gia tăng cao và tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu, thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0.  

Xây dựng các khu công nghiệp có sức hấp dẫn đầu tư, có tính cạnh tranh quốc tế, điển 
hình trong cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Tạo quỹ đất sẵn 
sàng nhằm đón làn sóng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư FDI vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trong thời gian tới. 
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Phát triển công nghiệp kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng 
phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức 
cạnh tranh của sản phẩm. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tăng các 
ngành công nghiệp có công nghệ, giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các công đoạn 
có giá trị cao trong chuỗi giá trị gia tăng của từng ngành công nghiệp. Ưu tiên phát triển 
những ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao, thân thiện môi 
trường. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành cụm ngành công nghiệp 
trong một số ngành công nghiệp ưu tiên.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 KCN đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng; 01 KCN 
trong quy hoạch đang tiến hành các thủ tục đầu tư; 02 KCN được bổ sung quy hoạch, 01 
KCN đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch để đầu tư công trình trọng điểm quốc gia (KCN dầu 
khí Long Sơn); 

Trong thời kỳ 2021-2030 định hướng phát triển thêm 04 KCN (1) KCN Phú Mỹ 3 mở rộng 
650 ha, (2) KCN Cù Bị, diện tích 4.200ha, trong đó đất khu công nghiệp đến năm 2030  
là 1.204 ha; (3) KCN Xà Bang diện tích 1.200 ha, trong đó đất khu công nghiệp đến năm 
2030  là 400ha), (4) KCN Bình Ba diện tích KCN là 800 ha, trong đó đất khu công nghiệp 
đến năm 2030  là 300 ha.  

Như vậy, trong thời kỳ quy hoạch 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh sẽ có 19 KCN với 
tổng diện tích đất là 15.051ha, trong đó đất khu công nghiệp phân bổ theo chỉ tiêu sử 
dụng đất quốc gia đến năm 2030 là 10.755 ha, không tính đất xây dựng các công trình 
công nghiệp trọng điểm quốc gia (tổ hợp hoá dầu, trung tâm điện lực LNG, nhà máy lọc 
dầu số 3…) khoảng 2.000 ha.  

Tạo điều kiện thu hút đầu tư bên ngoài, di dời các CSSX nằm ngoài cụm công nghiệp 
vào khu vực sản xuất tập trung, có cơ sở hạ tầng và hệ thống bảo vệ môi trường đáp 
ứng yêu cầu theo quy định, phát triển các khu TTCN trên địa bàn. Định hình nâng cấp, 
mở rộng, mở mới 16 CCN trên địa bàn toàn tỉnh nâng tổng diện tích đất CCN đến năm 
2030 đạt 684 ha. 

Khu phát triển công nghiệp được tổng hợp dựa trên quỹ đất bố trí cho phát triển các khu, 
cụm công nghiệp và các dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia. Như vậy, đến năm 2030 
Khu phát triển công nghiệp có tổng diện tích 11.439 ha. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 210. Chỉ tiêu sử dụng đất khu phát triển công nghiệp 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

 Khu phát triển công 
nghiệp 

 11.439 19 3.814 566 67 172 6.472 127 203 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 11.439 19 3.814 566 67 172 6.472 127 203 

2.1 Đất khu công nghiệp SKK 10.755 - 3.755 496 - - 6.336 - 168 

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 684 19 59 70 67 172 136 127 35 
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4.2.7. Đất khu vực thương mại dịch vụ 
Định hướng xây dựng các trung tâm thương mại, trung tâm mua bán và trưng bày giới 
thiệu sản phầm, trung tâm Hội chợ - triển lãm thương mại… phục vụ phát triển hoạt động 
mua bán, trao đổi các loại mặt hàng trên thị trường tỉnh. Phát triển triển mạnh dịch vụ 
logistic, hình thành các khu đô thị thương mại dịch vụ kết hợp hiện đại.  

Khu thương mại dịch vụ đến năm 2030 có tổng diện tích 3.263 ha, chiếm 1,65% DTTN. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 211. Chỉ tiêu sử dụng đất khu thương mại dịch vụ 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

 Khu thương mại, 
dịch vụ  

 3.220 210 - 278 244 60 1.094 259 1.076 

1 Đất phi nông 
nghiệp PNN 3.220 210 - 278 244 60 1.094 259 1.076 

1.1 Đất thương mại, dịch 
vụ TMD 3.220 210 - 278 244 60 1.094 259 1.076 

4.2.8. Đất khu dân cư nông thôn 
Khu vực nông thôn được hình thành dựa trên việc chỉnh trang các khu dân cư hiện có và 
phát triển các khu dân cư mới đáp ứng nhu cầu đất ở, dịch vụ công cộng cho toàn dân 
với mức sống có chất lượng cao. 

Phát triển các khu dân cư nông thôn cần chú ý đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện 
giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân. Đồng thời, tiếp 
tục xây dựng NTM, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất 
hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị.  

Diện tích Khu dân cư nông thôn đến năm 2030 có diện tích 5.243 ha, chiếm 2,64% DTTN, 
phân bố trên địa bàn tất cả các xã (trừ các đơn vị đô thị như TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu 
và Côn Đảo). 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 212. Chỉ tiêu sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyê
n Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  7.247 2.697 2.060 390 1.612 489 
1 Đất nông nghiệp NNP       
2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.247 2.697 2.060 390 1.612 489 
2.1 Đất quốc phòng CQP 26 4 22    
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyê
n Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

2.2 Đất an ninh CAN 18 6 10 0 1  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 312 243 46 1 22  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 165 86 51 10 18  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm SKX       

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.363 1.155 1.521 254 434  

 - Đất giao thông DGT 1.973 729 836 102 306  

 - Đất thủy lợi DTL 658 27 569 61   

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 29 12 6 3 7  

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 18 10 5 2 3  

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo DGD 178 90 26 7 56  

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 203 178 5 3 17  

 - Đất công trình năng lượng DNL 36 34 2    

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2 1 0 0 1  

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 4 4     

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT 5 1 0 1 3  

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 31 5 25  1  

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 90 42 14 13 22  

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 98 7 28 63   

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ DKH       

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2 2     

 - Đất chợ DCH 36 13 4 0 18  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 25 15 2 1 7  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 48 47 1    

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.095 1.037 333 117 1.120 489 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18 7 4 1 6  

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp DTS 4 0 1  2  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyê
n Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5 1 1 2 1  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 166 96 67 4   

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 1  1    

5. Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng 
vào sử dụng  

5.1. Phương án thu hồi đất 
Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng đất của các ngành và địa phương, hoàn thành phương 
án sử dụng đất và khai thác đất một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất; xác định diện tích địa 
phương cần phải thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình trên toàn địa 
bàn, với tổng diện tích đất cần thu hồi: 22.104 ha, trong đó: 

(1). Thu hồi đất nông nghiệp: 21.268 ha, cụ thể 

• Thu hồi đất trồng lúa: 424 ha 

• Thu hồi đất trồng cây hàng năm: 2.183 ha 

• Thu hồi đất trồng cây lâu năm: 12.471 ha 

• Thu hồi đất rừng phòng hộ: 3.299 ha 

• Thu hồi đất rừng đặc dụng: 153 ha 

• Thu hồi đất rừng sản xuất: 180 ha 

• Thu hồi đất nuôi thủy sản: 1.956 ha 

• Thu hồi đất làm muối: 595 ha 

• Thu hồi đất nông nghiệp khác: 27 ha 

(2). Thu hồi đất phi nông nghiệp: 818 ha, cụ thể 

• Thu hồi đất quốc phòng: 225 ha 

• Thu hồi đất an ninh: 40 ha 

• Thu hồi đất thương mại dịch vụ: 46 ha 

• Thu hồi đất sản xuất phi nông nghiệp: 76 ha 

• Thu hồi đất cho hoạt động khoáng sản: 5 ha 

• Thu hồi đất sản xuất vật liệu xây dựng: 41 ha 

• Thu hồi đất hạ tầng: 31 ha 

• Thu hồi đất ở nông thôn: 190 ha 

• Thu hồi đất ở đô thị: 160 ha 
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• Thu hồi đất trụ sở tổ chức sự nghiệp: 1 ha 

Chỉ tiêu thu hồi đất phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như 
sau: 

Bảng 213. Diện tích thu hồi đất 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

 Đất cần thu hồi  22.104 261 8.472 610 588 1.456 5.034 3.110 2.572 

1 Đất nông nghiệp NNP 21.286 244 8.468 588 541 1.384 4.727 3.032 2.302 

1.1 Đất trồng lúa LUA 424 - - 26 7 32 - 359 - 

 - Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC 424 - - 26 7 32 - 359 - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK 2.183 10 566 78 149 166 449 494 272 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12.471 19 7.903 342 248 822 1.683 855 600 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 3.299 170 - 118 22 15 2.093 20 860 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 153 45 - - - 108 - - - 

1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSX 180 - - 6 - 173 - - - 

 
Trong đó: đất có rừng 
sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN -         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.956 - - 17 46 65 350 1.160 318 

1.8 Đất làm muối LMU 595 - - - 70 - 131 141 253 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 27 - - - - 3 21 2 - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 818 17 4 22 47 72 307 79 270 

2.1 Đất quốc phòng CQP 225 1 - - 0 - 47 - 177 

2.2 Đất an ninh CAN 40 1 - - - 0 39 - - 

2.3 Đất thương mại, dịch 
vụ TMD 46 0 - 5 7 28 4 1 1 

2.4 Đất sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 76 - 0 1 16 1 48 10 0 

2.5 Đất cho hoạt động 
khoáng sản SKS 5 3 - 1 - - - - - 

2.6 Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng SKX 41 - - - - 12 22 7 - 

2.7 Đất phát triển hạ tầng  DHT 31 0 0 2 3 1 22 - 3 

 - Đất xây dựng cơ sở 
văn hóa DVH 0 0 - - - - - - 0 

 - Đất xây dựng cơ sở y 
tế DYT 0 - - 0 0 - - - - 

 - Đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo DGD 4 - 0 2 0 1 1 - 0 

 - Đất xây dựng cơ sở 
thể dục thể thao DTT 3 - - 0 2 - 1 - - 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 11 - - - 1 1 7 - 3 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

 - Đất cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH 13 - - - - - 13 - - 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 3 - - - - 3 - - - 

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 190 11 3 5 16 19 42 29 64 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 160 - 0 7 6 7 83 32 25 

2.11 Đất xây dựng trụ sở tổ 
chức sự nghiệp DTS 1 - - 1 - 0 0 - - 

2.12 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1 - - 1 0 - 0 - - 

5.2. Phương án chuyển mục đích sử dụng đất 
Tổng diện tích các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013, trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép: 27.999 ha, trong đó: 

(i). Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 26.683 
ha 

(ii). Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp phải xin phép: 1.146 ha 

(iii). Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 170 ha. 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 214. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang đất 
phi nông nghiệp 

NNP/
PNN 30.608 351 8.537 1.386 1.690 3.999 7.223 4.590 2.832 

 Trong đó:  -         

1.1 Đất lúa nước LUA/
PNN 817 - 37 79 46 46 92 517 - 

 - Đất chuyên trông 
lúa nước 

LUC/
PNN 550 - - 59 17 42 - 432 - 

1.2 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

HNK/
PNN 4.644 42 553 268 405 406 1.504 874 591 

1.3 Đất trồng cây lâu 
năm 

CLN/
PNN 18.616 70 7.946 978 389 2.569 4.068 1.786 808 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/
PNN 1.808 217 - 44 37 15 846 24 626 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/
PNN 146 21 - - - 124 - - - 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà Rịa 

TP 
Vũng 

Tàu 

1.6 Đất trồng rừng sản 
xuất 

RSX/
PNN 562 - - - - 562 - - - 

 Trong đó: đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN/
PNN - - -  - - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy 
sản 

NTS/
PNN 2.990 - - 17 397 273 562 1.238 503 

1.8 Đất làm muối LMU/
PNN 996 - - - 415 - 131 146 304 

1.9 Đất nông nghiệp 
khác 

PNK/
PNN 30 - - - - 3 21 5 - 

2 

Chuyển đổi cơ cấu 
sử dụng đất trong 
nội bộ đất nông 
nghiệp 

 

928 - 379 205 - 274 71 - - 

 Trong đó:           

2.1 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm 

LUA/
CLN 424 - 314 1 - 38 71 - - 

2.2 
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng rừng 

LUA/
LNP -         

2.3 

Đất rừng phòng hộ 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/
NKR(
a) 

67 - 65 - - 2 - - - 

2.4 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/
NKR(
a) 

- - - - - - - - - 

2.5 

Đất rừng sản xuất 
chuyển sang đất 
nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/
NKR(
a) 

437 - - 203 - 234 - - - 

 Trong đó: đất có 
rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSX/
NKR(
a) 

-         

3 

Đất phi nông 
nghiệp không phải 
là đất ở chuyển 
sang đất ở 

PKO/
OCT 186 - 1 - 40 24 90 30 1 

5.3. Phương án đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 
Năm 2020 toàn tỉnh có 1.247 ha đất chưa sử dụng. Trong thời kỳ 2021-2030, dự kiến 
đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với diện tích 1.096 ha, trong đó đưa vào sử dụng cho 
các mục đích nông nghiệp là 94 ha và đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp 
là 1.003 ha. Cụ thể: 

(1). Đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp: 94 ha 
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• Đưa vào sử dụng cho trồng cây lâu năm: 20 ha 

• Đưa vào sử dụng cho phát triển rừng phòng hộ: 74 ha 

(2). Đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp: 1.003 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích quốc phòng: 10 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích phát triển khu công nghiệp: 101 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích phát triển cụm công nghiệp: 1 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích phát triển TMDV: 600 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất phi nông nghiệp: 2 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích phát triển hạ tầng: 55 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích khu vui chơi, GTCC: 115 ha 

• Đưa vào sử dụng cho mục đích đất ở: 119 ha 

Chỉ tiêu phân bổ được xác định theo từng đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 

Bảng 215. Phương án đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

 Đất đô thị  1.096 75 3 50 19 277 24 77 571 

1 Đất nông nghiệp NNP 94 - 3 - - 17 - - 74 

1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - 

 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC - - - - - - - - - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - - - - - - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 20 - 3 - - 17 - - - 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 74 - - - - - - - 74 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - 

1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - 

 Trong đó: đất có rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên RSN - - - - - - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS - - - - - - - - - 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.003 75 0 50 19 260 24 77 497 

2.1 Đất quốc phòng CQP 10 - 0 - - 10 - - - 

2.2 Đất an ninh CAN 0 - 0 - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 101 - - - - - 21 - 80 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1 - - - - - - - 1 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 600 60 - 26 13 188 - - 313 

2.6 Đất sản xuất phi nông nghiệp SKC 2 - - - - - - - 2 
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TT Chỉ tiêu Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

Côn 
Đảo 

Châu 
Đức 

Đất 
Đỏ 

Long 
Điền 

Xuyên 
Mộc 

TX 
Phú 
Mỹ 

TP 
Bà 
Rịa 

TP 
Vũng 
Tàu 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX - - - - - - - - - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng  DHT 55 13 - 18 6 12 3 - 3 

 - Đất giao thông DGT 21 11 - 1 1 5 3 - 1 

 - Đất thủy lợi DTL 9 - - - 5 2 - - 2 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - - - - - - - - - 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo DGD 5 - - 2 - 3 - - - 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao DTT 17 - - 15 - 2 - - - 

 - Đất công trình năng lượng DNL - - - - - - - - - 

 - Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV - - - - - - - - - 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia DKG - - - - - - - - - 

 - Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT - - - - - - - - - 

 - Đất bãi thải xử lý chất thải DRA - - - - - - - - - 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 3 3 - - - - - - - 

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD - - - - - - - - - 

 - Đất  xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ DKH - - - - - - - - - 

 - Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - - - - - - - - 

 - Đất chợ DCH - - - - - - - - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0 - - - - 0 - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 115 - - 7 - 32 - 77 - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 19 - - - - 19 - - - 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 100 1 - - - - - - 98 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - - - - - - - - - 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 
nghiệp DTS - - - - - - - - - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - - - - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - - - - - - 

2.20 Đất mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - - - - - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - 
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6. Giải pháp chủ yếu 
6.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 
(1). Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 

(i). Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, nông học, hóa học, 
cơ học... và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Trồng cây lâu 
năm có giá trị kinh tế, thương mại cao kết hợp kết hợp quy trình canh tác 
đúng kỹ thuật nhằm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ tài nguyên 
đất và môi trường sinh thái. 

(ii). Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng 
cao độ phì của đất; bảo vệ tầng đất canh tác; ngăn ngừa, giảm thiểu thoái 
hóa đất; thực hiện các biện pháp để làm giảm tối đa tác hại của thoái hóa 
đất. 

(iii). Tiếp tục đẩy mạnh việc trồng cây xanh phân tán trong các đô thị và khu dân 
cư, trong khu, cụm công nghiệp và vành đai cây xanh cách ly khu, cụm công 
nghiệp, các trục giao thông chính. Đảm bảo tỷ lệ che phủ cây xanh, cây lâm 
nghiệp và cây lâu năm đạt 42% và bảo vệ tốt diện tích rừng ở các khu vực 
xung yếu theo quy hoạch. 

(iv). Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ có hiệu quả quỹ đất lúa 
nước hiện có, hạn chế lấy đất lúa sản xuất ổn định để sử dụng cho các mục 
đích phi nông nghiệp. Tiếp tục xác định ranh giới, cắm mốc, quản lý diện 
tích đất trồng lúa; có kế hoạch vốn và sử dụng vốn ngân sách để hỗ trợ cho 
người sản xuất, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để ổn định diện tích đất 
lúa; thực hiện nghiêm Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

(v). Tiến hành các giải pháp giảm thiểu tác động của xói mòn, sạt lở tại các khu 
vực có độ dốc lớn, tập trung vào giải pháp trồng cây lâm nghiệp, cây công 
nghiệp có độ che phủ lớn, xây dựng giải pháp kỹ thuật phòng chống xói 
mòn, sạt lở. 

(2). Giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

(i). Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong 
hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước mắt cần chú trọng 
vào các hoạt động như: kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải, hạn 
chế tối đa những hoạt động có thể gây ô nhiễm nguồn nước; phát triển nông 
nghiệp bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ngày 
càng chặt chẽ hơn các yếu tố đầu vào trong sản xuất đáp ứng yêu cầu sạch, 
an toàn; hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng hóa chất gây ô nhiễm môi trường 
đất, nước; xây dựng cơ sở xử lý nước thải, chất thải trong các khu công 
nghiệp, khu đô thị, rác thải y tế, trang trại chăn nuôi tập trung, khu khai thác 
khoáng sản, VLXD; xúc tiến xây dựng các cơ sở xử lý chất thải, nước thải 
cho các khu đô thị, cụm công nghiệp đạt chuẩn theo quy định; xây dựng các 
hệ thống thủy lợi đa mục tiêu, kiểm soát khai thác nước ngầm để hạn chế 
tình trạng khai thác quá mức; khuyến khích đổi mới công nghệ sản xuất 
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theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có 
hiệu quả tài nguyên, ít chất thải;kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất kinh 
doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, khu đô thị. 

(ii). Hoàn thiện mạng lưới quan trắc đáp ứng nhu cầu giám sát chặt chẽ môi 
trường. Bổ sung lực lượng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cơ cấu 
về chuyên môn. Tăng cường ứng dụng các công nghệ và thiết bị đáp ứng 
nhu cầu quan trắc, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường. Khẩn trương 
ứng dụng công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao năng lực kiểm tra, giám 
sát và phổ biến các quy định về môi trường đến đối tượng giám sát và quản 
lý. 

(iii). Tăng cường quản lý việc thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với 
các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án phát triển công nghiệp, 
khao thác khoáng sản, VLXD, thương mại - dịch vụ, các dự án chuyển đổi 
đất rừng... thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi 
trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần bảo vệ môi trường 
sinh thái. 

(iv). Giám sát kỹ quá trình triển khai các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu 
xây dựng để đảm bảo khai thác có hiệu quả nhưng phải hạn chế tác động 
xấu đến môi trường, về phục hồi môi trường và hoàn nguyên sau khai thác. 

(v). Huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý 
chất thải; hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn tại các đô thị, khu, cụm 
công nghiệp; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng 
nước và kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước; triển khai đồng 
bộ, kịp thời việc thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của 
pháp luật. 

(vi). Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến 
đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

(vii). Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi làm tổn 
hại đến môi trường như: khai thác khoáng sản tùy tiện, các hành vi xả thải 
chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường của các nhà máy, cơ sở sản 
xuất và các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Mức phạt 
đủ sức răn đe các cơ sở cố ý vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. 

6.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện phương án sử dụng đất 
(1). Giải pháp về huy động vốn 

(i). Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các doanh nghiệp có 
các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ nhất là các 
dự án ngành công nghiệp ưu tiên, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý 
chất thải cho công nghiệp, bảo vệ môi trường; hỗ trợ tín dụng sản xuất các 
sản phẩm chất lượng cao, chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng và hướng 
đến xuất khẩu. 
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(ii). Cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi 
trường thông thoáng thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực vào thực 
hiện các dự án, kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức: đầu tư trực tiếp, gián 
tiếp, đầu tư theo phương thức hợp tác, liên doanh. 

(iii). Khuyến khích doanh triển khai các dự án công nghiệp, nông nghiệp công 
nghệ cao, công nghệ sạch, trung tâm tài chính, du lịch, xây dựng các khu 
đô thị, dân cư; đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình, khoa 
học công nghệ và môi trường. 

(iv). Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quy định công khai các dự án đầu tư trong quá 
trình giao dự án và triển khai thực hiện dự án để cộng đồng kiểm tra, giám 
sát. 

(v). Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần thu hồi cả 
phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để 
tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật 
và xã hội. 

(vi). Có chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với những hạng mục công trình có 
khả năng thực hiện dưới hình thức xã hội hoá. Bên cạnh đó, ngoài nguồn 
vốn đầu tư từ ngân sách để xây dựng các công trình, địa phương sẽ tiếp 
tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các dự án phục 
vụ cho mục đích công cộng, dân sinh theo các Đề án đã được duyệt. Đồng 
thời, phải có biện pháp ưu đãi thiết thực đối với nhân dân khi hiến đất; có 
kế hoạch bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước để chỉnh lý biến động đất đai, 
đăng ký và cấp giấy chứng nhận... 

(vii). Đối với các công trình sử dụng toàn bộ bằng nguồn vốn ngân sách, địa 
phương sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư 
sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành thực hiện việc khảo sát đo 
đạc, cắm mốc và lập phương án bồi thường, thu hồi đất theo từng dự án, 
công trình, nhằm khắc phục tình trạng triển khai chậm do ách tắc bởi công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

(viii). Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, địa phương 
sẽ tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 
đầu tư; đồng thời quản lý và thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế 
hoạch được duyệt. Chú trọng đến các giải pháp thu hút vốn nhàn rỗi của 
các tầng lớp dân cư vào đầu tư phát triển; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

(ix). Xác định cụ thể quỹ đất có vị trí thuận lợi để đấu giá cho mục đích thương 
mại, dịch vụ nhằm tăng nguồn thu từ đất; phát triển hạ tầng phải gắn liền 
với khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết chênh lệch giá đất do Nhà nước 
đầu tư. 

(x). Tích cực, chủ động trong tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

662 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

vào địa bàn huyện, trong điểm vào nhóm ngành công nghiệp, nông nghiệp 
công nghệ cao, sản xuất sạch thân thiện môi trường, thương mại dịch vụ, 
du lịch... 

(2). Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

(i). Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với cơ cấu 
ngành nghề và trình độ hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực thuộc các ngành mũi nhọn như 
dầu khí, tự động hóa, hậu cần cảng biển, du lịch, công nghiệp cơ khí, điện 
tử, tin học, viễn thông, tài chính, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 
sạch. 

(ii). Củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai của địa 
phương; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên 
và môi trường, bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm 
đáp ứng yêu cầu quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất. Có chính sách khuyến khích thu hút, trọng dụng nhân 
tài. 

(iii). Chú trọng công tác đào tạo qua việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về 
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai 
- môi trường theo phương thức hợp nhất liên ngành cho cán bộ công chức 
làm công tác quy hoạch, kế hoạch và mời các đơn vị tư vấn trực thuộc có 
nhu cầu đào tạo tham dự. 

6.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất 
(1). Giải pháp về chính sách 

(i). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo 
quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả các trường hợp khiếu nại, tố cáo, 
tranh chấp về đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất 
đai và các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử 
dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững. 

(ii). Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ bồi thường đối với người sử dụng 
đất trực tiếp sản xuất có đất bị thu hồi, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá 
nhân có đất sản xuất nông nghiệp thu hồi với diện tích lớn, phải chuyển đổi 
ngành nghề. Đối với các hộ di dời để thực hiện dự án cần được bố trí tái 
định cư hợp lý. 

(2). Giải pháp quản lý và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

(i). Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao tính khả thi 
của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng các biện pháp hành chính. Thực 
hiện tốt chế độ thông tin công bố công khai, kịp thời nội dung quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đảm bảo tính minh bạch khi thực hiện. 

(ii). Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt 
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chẽ từ tổng thể đến địa phương, giữa các ban ngành nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

(iii). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai, 
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo ra sự đồng thuận cao 
trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phát huy vai 
trò của các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong 
giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

(iv). Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 
tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho quy hoạch các ngành có liên 
quan nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất 
không theo quy hoạch. Mặt khác cũng cần nắm được các phát sinh khách 
quan về nhu cầu sử dụng đất để bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong các kỳ 
điều chỉnh bổ sung và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; phát hiện 
những bất hợp lý trong sử dụng đất của từng ngành để có những tác động 
kịp thời nhằm tránh và hạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất. 

(v). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời 
các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, có biện pháp xử lý cụ 
thể đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện dự án hoặc sử 
dụng đất sai mục đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, 
tiết kiệm và hiệu quả. 

(vi). Xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể theo từng 
năm, làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiến 
hành giám sát thực hiện trên cơ sở phương án được duyệt. 

(vii). Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

(viii). Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển đất cơ sở sản xuất 
kinh doanh, thương mại dịch vụ, đặc biệt là du lịch, phát triển đô thị. 

6.4. Các giải pháp khác 
(1). Giải pháp về khoa học, công nghệ 

(i). Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, quản lý, thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; xây dựng phần mềm truy cập thông tin quy hoạch 
trên điện thoại cho tỉnh. 

(ii). Tham gia mạng hệ thống thông tin cơ quan quản lý đất đai các cấp và các 
đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của 
người dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án. 

(iii). Ứng dụng các công nghệ mới (GIS, viễn thám) vào công tác quản lý đất 
đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình 
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ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ 
công nghệ vận hành. 

(iv). Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, nhất là các chương trình giúp nâng cao năng suất 
và chất lượng công tác quy hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng bộ về quy 
hoạch giữa các cấp. 

(v). Trang bị đồng bộ và kịp thời các thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu của 
công tác chuyển giao công nghệ mới vào quản lý sử dụng đất và lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

(2). Giải pháp phối hợp 

Khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân, bao gồm cả đầu tư 
ngoài tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng, nhất là các lĩnh vực có thể thu hồi được vốn đầu tư bằng nhiều hình thức. Trên 
cơ sở đó huy động ngày càng nhiều đầu tư của xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, cần 
đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư, thực hiện đa dạng hóa hình thức đầu tư, tạo điều kiện 
cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, cần thực hiện một số giải 
pháp như sau: 

(i). Phấn đấu tăng thu ngân sách, cắt giảm đối đa các khoản chi thường xuyên 
chưa cần thiết để tăng chi đầu tư phát triển, bảo đảm thực hiện các nhiệm 
vụ đầu tư cấp thiết, các công trình trọng điểm. 

(ii). Huy động khai thác quỹ đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện 
quy hoạch các đô thị một cách hợp lý, đặc biệt là quy hoạch lại hệ thống 
công sở nhà nước, ưu tiên những vị trí có lợi thế về thương mại để tổ chức 
cho các nhà đầu tư đấu giá, tạo vốn đầu tư phát triển. 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện quy hoạch 
sử dụng đất và triển khai trên từng địa bàn. Ưu tiên lập quy hoạch đô thị, quy hoạch chi 
tiết xây dựng các khu đất theo quy hoạch trên nền bản đồ địa chính để tạo thuận lợi cho 
việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng. 

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC VEN BIỂN 
1. Quan điểm, tiêu chí phân vùng sử dụng mặt nước biển 
1.1. Quan điểm sử dụng mặt nước biển  
(1). Xây dựng phương án sử dụng mặt nước biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp với 

các quan điểm chung của Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển 
Việt Nam và vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và đảm bảo thống nhất với các Chiến lược, 
Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

(2). Phương án sử dụng mặt nước biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn liền với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng 
cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, 
ổn định cho phát triển. Sử dụng mặt nước biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh 
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nghiệp và người dân của tỉnh. 

(3). Định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, trên cơ sở kết hợp hài 
hoà giữa nhu cầu phát triển các kinh tế biển với bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái, 
môi trường biển và giữ vững, bảo đảm chủ quyền, an ninh trên các vùng biển tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(4). Giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với xây 
dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển; bảo đảm quyền tham gia, hưởng lợi và 
trách nhiệm của người dân đối với phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở công 
bằng, bình đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

(5). Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 
bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh đầu tư 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 và toàn cầu. 

1.2. Tiêu chí phân vùng sử dụng mặt nước biển  
1.2.1. Tiêu chí phân vùng cho mục đích quốc phòng, an ninh 
(1). Các khu vực, vị trí đang sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

(2). Khu vực, vị trí đã được quy hoạch cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

(3). Các khu vực, vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh. 

(4). Đảm bảo hoạt động của vận tải phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh. 

1.2.2. Tiêu chí phân vùng bảo tồn thiên nhiên, sinh cảnh, dự trữ sinh quyển 
(1). Các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn sinh cảnh, dự trữ sinh quyển đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, công nhận và quy hoạch.  

(2). Các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn sinh cảnh, dự trữ sinh quyển đang được 
nghiên cứu để đưa vào quy hoạch.  

(3). Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất 01 loài sinh vật 
đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm. 

(4). Phải bảo đảm các điều kiện sinh sống, thức ăn, sinh sản để bảo tồn bền vững các 
loài sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm. 

(5). Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục. 

(6). Có diện tích liền vùng đáp ứng yêu cầu bảo tồn bền vững của loài thuộc Danh mục 
loài thực vật, động vật nguy cấp, quý, hiếm. 

(7). Có mức độ đa dạng sinh học của các loài sinh vật biển cao; nơi cư trú, sinh sản, 
nuôi dưỡng của các loài sinh vật biển đặc hữu. 

(8). Có giá trị sinh thái quan trọng: đa dạng cao về sinh cảnh, có nguồn ấu trùng, là 
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vườn ươm, vùng con non. 

(9). Vùng, khu vực sinh cảnh của các loài quý hiếm bị đe dọa. 

(10). Vùng, khu vực có giá trị tự nhiên và giá trị sản xuất cao 

1.2.3. Tiêu chí phân vùng cho mục đích phát triển các ngành kinh tế biển 
a). Phân vùng ưu tiên cho phát triển du lịch biển 

(1). Vùng, khu vực đã được quy hoạch chuyên ngành. 

(2). Có điều kiện về cơ sở hạ tầng thuận lợi (khả năng tiếp cận đến vùng; khả năng 
tiếp cận đến dịch vụ cấp điện, cấp nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ y tế, tiện ích 
xử lý vệ sinh môi trường). 

(3). Có tiềm năng, lợi thế cho phát triển các loại hình du lịch và khả năng cung cấp dịch 
vụ du lịch (chiều dài, chiều rộng bãi biển, cảnh quan ven biển, các điểm, hoạt động 
du lịch khác trong vùng, thời gian khai thác trong năm; năng lực chịu tải). 

(4). Yếu tố kinh tế - xã hội (an ninh, dân số, sự hiện diện của các khu công nghiệp và 
các khu du lịch khác cận kề). 

(5). Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc làm tại khu vực, địa phương. 

(6). Đảm bảo các bờ biển sạch và môi trường nước biển không bị ô nhiễm. 

b). Phân vùng ưu tiên cho phát triển cảng biển và dịch vụ vận tải biển 

(1). Vùng, khu vực cảng và dịch vụ cảng đã được quy hoạch. 

(2). Có địa hình phù hợp với độ sâu cần thiết và hình dạng thích hợp cho hoạt động 
của tàu thuyền. 

(3). Có vị trí chiến lược, tầm ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia 
và kết nối giao thương với các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển và kết giao 
thương giữa các nước trong khu vực và thế giới. 

(4). Có bờ biển cho phép phát triển các công trình đáp ứng chức năng của cảng (diện 
tích, hạ tầng giao thông, sự hiện diện của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp…). 

(5). Phân bố hài hòa dọc bờ biển theo quy định tại Điều 59 Bộ luật hàng hải Việt Nam. 

(6). Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường, hệ sinh thái; ảnh 
hưởng, đe dọa tới an ninh, quốc phòng. 

(7). Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, khu vực, quốc gia bền vững, hỗ trợ nền 
kinh tế biển và ven biển phát triển năng động; tạo công ăn, việc làm tại địa phương, 
khu vực. 

c). Phân vùng ưu tiên cho khai thác, đánh bắt hải sản  

(1). Các vùng ngư trường hiện có và đã được quy hoạch. 

(2). Các vùng, khu vực có năng suất khai thác hải sản cao. 

(3). Vùng, khu vực nước trồi. 

d). Phân vùng ưu tiên cho nuôi trồng hải sản 
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(1). Vùng, khu vực nuôi trồng hải sản đã được quy hoạch. 

(2). Vùng, khu vực có các yếu tố hải văn, địa chất, khí hậu (độ sâu, sóng, gió, dòng 
chảy, nhiệt độ) thuận lợi, phù hợp với loài hải sản nuôi trồng; không bị ảnh hưởng, 
tác động của động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

(3). Có hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng thuận lợi phục vụ sản xuất, chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm (khả năng tiếp cận, mức độ an toàn về môi trường). 

e). Phân vùng ưu tiên cho phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, mặt 
trời, sóng…) 

(1). Vùng, khu vực đã được quy hoạch cho phát triển các nguồn năng lượng tái tạo 
(gió, mặt trời, sóng…). 

(2). Vùng, khu vực có tiềm năng gió, nhiệt mặt trời, năng lượng sóng. 

(3). Vùng, khu vực có địa hình, địa chất đáy biển ổn định, độ sâu phù hợp và ít chịu 
ảnh hưởng của động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

(4). Chí phí năng lượng (bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến năng xuất và chi phí xây 
dựng năng lượng tái tạo, chi phí bồi thường các hoạt động kinh tế biến khác, chi 
phí bảo vệ môi trường…). 

(5). Nhu cầu điện trong khu vực, khả năng liên kết, truyền tải điện với hệ thống điện 
quốc gia. 

(6). Việc làm tại địa phương, kích thích tăng trưởng, các mục tiêu quốc gia về giảm 
thiểu CO2 và phát triển năng lượng tái tạo. 

f). Phân vùng ưu tiên cho khai thác dầu, khí và khoáng sản biển  

(1). Vùng, khu vực đã được quy hoạch. 

(2). Vùng, khu vực có tiềm năng dầu khí và khoáng sản. 

(3). Bảo đảm an toàn môi trường. 

(4). Tính hợp lý về chi phí lợi ích và chi phí tối ưu. 

g). Phân vùng ưu tiên cho xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển 

(5). Vùng, khu vực đã có khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển. 

(6). Vùng, khu vực đã được quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế ven 
biển. 

(7). Vùng, khu vực có tiềm năng, lợi thế xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế 
ven biển. 

(8). Việc làm tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, khu vực khi xây dựng 
các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển. 

(9). Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường và hệ sinh thái biển. 

h). Phân vùng ưu tiên cho xây dựng, phát triển đô thị ven biển 

(1). Vùng, khu vực đã có đô thị ven biển. 
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(2). Vùng, khu vực đã được quy hoạch xây dựng đô thị ven biển. 

(3). Vùng, khu vực có tiềm năng, lợi thế xây dựng đô thị ven biển.  

(4). Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, khu vực khi xây dựng các khu công nghiệp, khu 
kinh tế ven biển. 

(5). Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường và hệ sinh thái biển. 

2. Phương án phân bố không gian ven biển (phần đất liền) 
2.1. Phân vùng không gian  
Dựa vào đặc trưng về hiện trạng sử dụng tài nguyên vùng bờ và mặt nước ven biển trong 
phạm vi 6 hải lý về phía biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo). Khu vực không 
gian biển với 02 dải (Dải phía Đông Nam kéo dài từ Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - 
Bình Châu; Dải phía Tây gồm vịnh Gành Rái, Sông Dinh, Sông Thị Vải - Cái Mép) được 
chia thành 04 vùng như sơ đồ dưới đây: 

Hình 104. Sơ đồ phân vùng không gian ven biển (phần đất liền) 

 
(1). Vùng I: Vùng phát triển công nghiệp, năng lượng - cảng biển - dịch vụ hàng hải và 

chế biến hải sản. 

(2). Vùng II: Vùng phát triển du lịch, đô thị ven biển và khai thác thủy sản 

(i). Vùng IIA (Từ mũi Nghinh Phong về đến Chí Linh, Cửa lấp): Vùng phát triển 
du lịch, đô thị ven biển:  

(ii). Vùng IIB (Từ Chí Linh, Cửa Lấp đến Mũi Kỳ Vân): Vùng phát triển du lịch, 
đô thị ven biển và khai thác thủy sản. 

(3). Vùng III: Vùng phát triển du lịch, dịch vụ biển và khai thác hải sản 

(4). Vùng IV: Vùng phát triển du lịch, năng lượng tái tạo và bảo tồn thiên nhiên. 
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2.2. Hiện trạng các vùng không gian ven biển 
(1). Vùng I - Vùng phát triển công nghiệp, năng lượng - cảng biển - dịch vụ hàng hải 

và chế biến hải sản 

Khu vực dải phía Tây tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng biển rộng, ôm vịnh Gành Rái và nối 
với sông Thị Vải, có độ sâu đến 35m, là nơi thuận lợi cho phát triển giao thông thủy và 
cảng sông - biển đa năng, công suất lớn, dịch vụ cảng và công nghiệp ven biển. 

Với hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu là cảng (đặc biệt) tổng hợp quốc gia, cửa ngõ 
quốc tế, đảm nhận vai trò là cảng trung chuyển quốc tế, gồm các khu bến chức năng 
chính: Khu bến cảng Gò Dầu, Tắc Cá Trung; khu bến cảng Phú Mỹ, Mỹ Xuân; khu bến 
cảng Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình; khu bến cảng Long Sơn; khu bến cảng sông Dinh có 
khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn. 

Làng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu, cảng cá, luồng tàu, hậu cần công nghiệp cảng 
và các hoạt động của hải quân, tàu quân sự. Trong đó vùng đón trả hoa tiêu cho tàu 
thuyền vào, rời các cảng biển thuộc địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 04 vùng (vùng 1 và 
vùng 2 dành cho tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135m và mớn nước không 
quá 7,5m; vùng 3 cho tàu thuyền chở xăng dầu, hàng hóa nguy hiểm, độc hại có tổng 
dung tích 5.000 GT trở lên, tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135m và mớn 
nước không quá 7,5m và vùng 4 cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu để vào, rời các cảng dầu 
khí ngoài khơi trong điều kiện thời tiết xấu). 

Hoạt động công nghiệp tại khu vực này kéo theo sự phát triển những khu đô thị mới (như 
Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Cái Mép), hệ thống hạ tầng cơ sở và kinh tế dịch vụ có chất lượng 
cao. 

(2). Vùng II - Vùng phát triển du lịch, đô thị ven biển và khai thác thủy sản 

Khu vực từ Mũi Nghinh Phong đến Mũi Kỳ Vân có bờ biển tương đối bằng phẳng, tao 
nên nhiều bãi tắm với cát mịn, đẹp nổi tiếng (bãi Trước, bãi Long Hải, bãi Thùy Vân,…) 
kéo theo sự phát triển những khu đô thị mới. 

(i). Vùng IIA (Từ mũi Nghinh Phong về đến Chí Linh, Cửa lấp): Vùng phát triển 
du lịch, đô thị ven biển:  

(ii). Vùng IIB (Từ Chí Linh, Cửa Lấp đến Mũi Kỳ Vân): Vùng phát triển du lịch, 
đô thị ven biển và khai thác thủy sản. 

Khu vực sông Cửa Lấp tập trung khu neo đậu tránh trú bão và các cảng cá như cảng cá 
khu vực Phước Tỉnh gồm cảng Phước Hiệp, Tân Phước và cảng cá Hưng Thái đáp ứng 
đội tàu có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên cập cảng. 

Ngoài khơi Vũng Tàu (cách mũi tàu khoảng 10 km) là khu đổ bùn đất nạo vét của các dự 
án gần biển để tiết kiệm quãng đường vận chuyển cho các dự án và tiết kiệm chi phí làm 
bãi đổ đất. 

(3). Vùng III - Vùng phát triển du lịch, dịch vụ biển và khai thác hải sản 

Dải từ Mũi Kỳ Vân đến Cửa Lộc An (huyện Đất Đỏ) có tiềm năng du lịch rất lớn, đáy biển 
nông, khí hậu tốt cho tham quan và nghỉ dưỡng cùng với di tích lịch sử nổi tiếng (căn cứ 
cách mạng núi Minh Đạm), ngành du lịch của tỉnh có điều kiện phát triển và ngày càng 
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đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội nói chung. 

Ngay khu vực Lộc An trên cửa sông Ray xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chủ yếu tập trung cảng 
cá và khu neo đậu tránh trú bão. Cụ thể, cảng cá khu vực Lộc An (cảng cá Lộc An, cảng 
cá HTX Dịch vụ - KTTS Lộc An) đáp ứng tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên cập 
cảng. 

(4). Vùng IV - Vùng phát triển du lịch, năng lượng tái tạo và bảo tồn thiên nhiên 

Dải từ cửa Lộc An đến Bình Châu với đường bờ tạo thành các tiểu vòng cung ngăn cách 
bởi các mũi núi đá nhô ra biển như Mũi Hồ Tràm, Mũi Bá Kiếm là địa bàn lý tưởng để 
phát triển các loại hình du lịch có giá trị (nghỉ dưỡng, sinh thái, dã ngoại, du lịch điều 
dưỡng chữa bệnh bằng suối nước khoáng nóng), tham quan các di tích (Bia tưởng niệm 
tàu không số Lộc An) và nghiên cứu khoa học. 

Khu vực cửa biển Bến Lội xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tập trung cảng cá và khu neo 
đậu, sức chứa 300 tàu, đáp ứng đội tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên cập cảng. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu rất phong phú về tài nguyên sinh vật, 
có giá trị cao về đa dạng sinh học, với khu hệ thực vật Malaysia - Indonexia và Miến Điện, 
hầu hết các loài cây họ Dầu có kích thước lớn và đặc biệt có giá trị về bảo vệ môi trường, 
nghiên cứu khoa học, kinh tế. Cùng với hệ động vật rừng và nguy cấp, quý, hiếm, đặc 
hữu. 

2.3. Phân bố không gian vùng ven biển 
2.3.1. Vùng I - Vùng phát triển công nghiệp, năng lượng - cảng biển - dịch vụ hàng 

hải và chế biến hải sản 
a). Phát triển du lịch 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030”, phương án quy hoạch phù hợp với xu thế phát triển du lịch và 
phương án phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nắm bắt được cơ hội phát triển, phát 
huy được thế mạnh tiềm năng của tỉnh là có tiềm năng tài nguyên biển và có cảng trung 
chuyển quốc tế. 

(1). Thành phố Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng) 

Phạm vi địa lý đô thị tập trung tại TP. Vũng Tàu. Tính chất đô thị du lịch trọng yếu là phát 
triển loại hình du lịch thương mại, công vụ, hội nghị - hội thảo (MICE). 

Định hướng các khu vực phát triển: 

• Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp 

• Khu du lịch bãi biển Thùy Vân 

• Khu du lịch Paradise. 

• Khu du lịch Biển Đông 

• Khu du lịch sinh thái núi Nứa - Long Sơn 

• Khu du lịch sinh thái Cù Lao Tàu 
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• Khu du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ 

• Khu du lịch Bãi Dứa 

• Khu vực Sao Mai- Bến Đình 

(2). Cụm du lịch TP. Bà Rịa-Núi Dinh và phụ cận (Phú Mỹ, Châu Đức) 

Là cụm du lịch gắn liền với sản phẩm du lịch của TP.Bà Rịa với cảnh quan sinh thái, di 
tích và tâm linh núi Dinh; kết nối sản phẩm du lịch nằm trên tuyến đường QL51. 

(i). Định hướng các khu vực phát triển: 

• TP.Bà Rịa: Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở lưu trú đạt chất lượng cao 
phục vụ hội nghị, hội thảo; các dịch vụ nhà hàng… 

• Khu vực núi Dinh: Phát triển các loại hình du lịch dịch vụ vui chơi giải trí, 
du lịch văn hóa gắn liền với di tích lịch sử cách mạng và tâm linh trên 
núi Dinh, du lịch cộng đồng. 

• Khu vực Châu Đức: Phát triển loại hình du lịch nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

• Khu vực Phú Mỹ: Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch phục vụ khách 
du lịch  tàu biển. 

(ii). Định hướng các điểm tham quan du lịch: 

• Các điểm trên địa bàn TP. Bà Rịa: Di tích lịch sử Địa đạo Long Phước, 
di tích cách mạng nhà Tròn, các làng nghề truyền thống ở xã Hòa Long. 

• Khu vực núi Dinh   

• Các điểm du lịch tại TX.Phú Mỹ: hệ thống các chùa, các cơ sở tôn giáo 
ấn tượng. 

• Các điểm du lịch tại huyện Châu Đức: Căn cứ cách mạng Bàu Sen, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, trang trại. 

b). Vận tải biển và dịch vụ cảng 

Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTgngày 22 tháng 9 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 (như đã trình bày tại điểm b, khoản 1.1.1, mục V, phần II). 

c). Vùng, khu vực xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế biển 

Theo quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển thì trong giai đoạn từ 
năm 2021-2030 sẽ không phát triển trong phạm vi sử dụng mặt nước biển, tuy nhiên với 
lợi thế Vịnh Gành Rái thì vùng, khu vực từ Mũi Nghinh Phong về đến sông Thị Vải là vùng 
ưu tiên phát triển khu công nghiệp ven biển cùng với phát triển hệ thống Cảng (như dự 
án KCN Đông Xuyên, KCN dầu khí Long Sơn, CCN Phước Thắng,…). 

d). Quy hoạch cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão 

Nhằm đáp ứng chủ trương phát triển nghề cá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai 
thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão tại TP. Vũng Tàu. Cụ thể, khu 
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neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh, phường 11, phường 12 và xã Long 
Sơn, TP. Vũng Tàu: vụ cho tàu cá trong và ngoài tỉnh vào trú bão an toàn, kết hợp phát 
triển hậu cần nghề cá của tỉnh; đạt quy mô số lượng từ 550-703 tàu cá có công suất từ 
90CV đến 600CV neo đậu. 

Hình 105. Sơ đồ phân vùng không gian vùng bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
2.3.2. Vùng II - Vùng phát triển du lịch, đô thị ven biển và khai thác thủy sản 
Vùng II (Vùng phát triển du lịch, đô thị ven biển và khai thác thủy sản) được chia thêm 
thành 2 vùng: Vùng IIA và Vùng IIB 

a). Vùng IIA (Từ mũi Nghinh Phong về đến Chí Linh, Cửa lấp) - Vùng phát triển 
du lịch, đô thị ven biển 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030”, phương án quy hoạch Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải và 
phụ cận phù hợp với xu thế phát triển du lịch và phương án phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương như sau. 

Cụm du lịch nằm trên địa bàn 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ, dọc theo QL55 và TL44A, 
gắn liền với tài nguyên biển và tài nguyên sinh thái, di tích lịch sử núi Minh Đạm, Dinh 
Cô, cộng đồng làng chài ven biển….  

Đặc điểm cụm du lịch với điểm nhấn là tài nguyên biển nhưng không gian bờ biển hẹp 
tính từ đường TL44A, có nhiều đoạn chiều ngang dưới 15m, bờ biển có nhiều đá, xen 
lẫn các khu vực dân cư nên khó khăn tổ chức xây dựng các dịch vụ du lịch. Tuy có dãy 
núi Minh Đạm với nhiều tiềm năng du lịch, nhưng lại là khu vực rừng phòng hộ nên hạn 
chế khai thác các dịch vụ du lịch. 

b). Vùng IIB (Từ Chí Linh, Cửa Lấp đến Mũi Kỳ Vân) - Vùng phát triển du lịch, đô 
thị ven biển và khai thác thủy sản.  
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Nhằm đáp ứng chủ trương phát triển nghề cá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai 
thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão tại huyện Long Điền, cụ thể: 

(1). Cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền: nâng cấp, mở rộng quy 
mô với diện tích 75 ha, đáp ứng 125 lượt/ngày, công suất tàu lớn nhất 500 CV, 
lượng thủy sản 30.000 tấn/năm. 

(2). Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Lấp xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền: 
Quy mô xây dựng 1.200 tàu cá công suất 300CV neo đậu.  

2.3.3. Vùng III - Vùng phát triển du lịch, dịch vụ biển và khai thác hải sản 
a). Phát triển du lịch 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030”, phương án quy hoạch Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải và 
phụ cận phù hợp với xu thế phát triển du lịch và phương án phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Cụm du lịch nằm trên địa bàn huyện Đất Đỏ, dọc theo QL55 và TL44A, gắn liền 
với tài nguyên biển và tài nguyên sinh thái, di tích lịch sử núi Minh Đạm, Dinh Cô, cộng 
đồng làng chài ven biển….  

Đặc điểm cụm du lịch với điểm nhấn là tài nguyên biển nhưng không gian bờ biển hẹp 
tính từ đường TL44A, có nhiều đoạn chiều ngang dưới 15m, bờ biển có nhiều đá, xen 
lẫn các khu vực dân cư nên khó khăn tổ chức xây dựng các dịch vụ du lịch. Tuy có dãy 
núi Minh Đạm với nhiều tiềm năng du lịch, nhưng lại là khu vực rừng phòng hộ nên hạn 
chế khai thác các dịch vụ du lịch. 

Định hướng các khu vực phát triển: 

• Khu vực Núi Minh Đạm 

• Điểm du lịch Chùa Khỉ (Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên) 

• Khu vực rừng hoa anh đào 

• Khu du lịch Kỳ Vân 

• Định hướng các điểm tham quan du lịch:  

• Bãi biển Phước Tĩnh - Phước Hưng 

• Bãi biển Long Hải 

• Bãi tắm Thùy Dương 

• Bãi biển Phước Hải 

• Di tích lịch sử cách mạng tại núi Minh Đạm 

• Dinh Cô, chùa Long Bàn và các điểm tài nguyên trên địa bàn 

• Linh Quan Tịnh Xá (Hòn Một)  

• Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải (thị trấn Phước Hải). 

b). Quy hoạch cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

Nhằm đáp ứng chủ trương phát triển nghề cá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai 
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thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão tại huyện Đất Đỏ, cụ thể: 

+ Cảng cá Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ: nâng cấp mở rộng quy mô 38 ha, đáp 
ứng 50 lượt/ngày, công suất tàu lớn nhất 400 CV, lượng thủy sản 8.000 tấn/năm. 

+ Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ: Quy mô xây 
dựng từ 1000 tàu cá công suất 200CV neo đậu. 

2.3.4. Vùng IV - Vùng phát triển du lịch, năng lượng tái tạo và bảo tồn thiên nhiên 
a). Phát triển du lịch 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030”, phương án quy hoạch Cụm du lịch Hồ Tràm - Bình Châu phù 
hợp với xu thế phát triển du lịch và phương án phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ 
thể, nằm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc gắn liền với sản phẩm du lịch cao cấp tại Khu du 
lịch Hồ Tràm, du lịch sinh thái - chữa bệnh Bình Châu; du lịch biển Bến Cát-Lộc An gắn 
liền với di tích Bia tưởng niệm tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển và Hồ Cốc. 

Định hướng xây dựng trong cụm du lịch có khu du lịch quốc gia Hồ Tràm - Bình Châu với 
sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp. 

(i). Định hướng các khu vực phát triển du lịch: 

• Khu vực ven biển Hồ Linh, Sông Lô, Hồ Tràm, Hồ Cốc. 

• Khu vực suối nước nóng, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu. 

(ii). Định hướng các điểm tham quan du lịch  

• Điểm tham quan của khách du lịch tập trung tại các khu du lịch biển; khu 
bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu 

b). Vùng không gian biển sử dụng cho bảo tồn và nghiên cứu khoa học 

Rừng tự nhiên, điển hình là khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tại huyện 
Xuyên Mộc gồm 09 tiểu khu và được chia làm 2 phần rõ rệt do QL55 cắt ngang qua, là 
khu bảo tồn rất phong phú về tài nguyên sinh vật, có giá trị cao về đa dạng sinh học. 

Đến năm 2030, diện tích của BQL Khu bảo tồn đưa vào lập phương án quản lý rừng bền 
vững là 10.283,88 ha, bao gồm diện tích theo Quyết định số 2675/QĐ-UBND là 10.279,68 
ha và diện tích đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng là 4,2 ha. 

Theo “Phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu, giai đoạn 2020-2030”và quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng, các phân 
khu chức năng như sau: Diện tích tự nhiên của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 4.949,13 
ha; Diện tích tự nhiên của phân khu phục hồi sinh thái là 1.904,39 ha; Diện tích của phân 
khu dịch vụ hành chính là 3.433,36 ha. 

c). Khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

Nhằm đáp ứng chủ trương phát triển nghề cá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai 
thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa Bến Lội, xã 
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 
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3. Phương án sử dụng mặt nước ven biển côn đảo 
3.1. Vùng phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên  
Huyện Côn Đảo có tiềm năng du lịch, khí hậu tốt cho tham quan và nghỉ dưỡng cùng với 
di tích lịch sử (nhà tù Côn Đảo, Cầu Tàu) và hoạt động nuôi trồng ngọc trai. 

Vườn Quốc gia Côn Đảo Côn Đảo có tổng diện tích 19.883,15 ha, trong đó 5.883,15 ha 
trên cạn và 14.000 ha diện tích bảo tồn biển. Đặc trưng tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới, hải đảo và đa dạng cao về hệ sinh thái với nhiều sinh cảnh. Vùng nước nông 
ven đảo cũng là nơi phân bố nhiều loài động vật quý như rùa biển, cá heo, bò biển 
(dugong)… 

Khu vực Bến Đầm tập trung cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão. Khu bến cảng Côn 
Đảo với chức năng chính là bến tổng hợp và hành khách phục vụ cho Côn Đảo, bố trí 
bến dịch vụ hàng hải và dầu khí. 

Theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030”, phương án quy hoạch Cụm du lịch huyện Côn Đảo được phát 
triển theo hướng khu du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa và du lịch nghỉ dưỡng 
chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

Không gian phát triển: Trung tâm thị trấn Côn Sơn; khu phố Pháp tại thị trấn Côn Sơn; 
khu vực lịch sử - văn hóa- tâm linh; cảng Bến Đầm; Vườn quốc gia, vùng núi Côn Đảo và 
hệ thống các đảo nhỏ. 

Ngoài du lịch, dải phía Đông Nam còn có điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành 
nông, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Hình 106. Sơ đồ phân vùng không gian vùng bờ huyện Côn Đảo 
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Theo “Quyết định Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Côn Đảo 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030”, hợp phần bảo tồn biển có diện tích 14.000 ha 
gồm các phân khu chức năng như sau: 

(1). Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích là 2.292,1 ha (chiếm 16,37% tổng diện 
tích hợp phần bảo tồn biển) 

(2). Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích là 2.062,2 ha (chiếm 14,73% tổng diện 
tích hợp phần bảo tồn biển) 

(3). Phân khu dịch vụ - hành chính có diện tích là 9.645,7 ha (chiếm 68,90% tổng diện 
tích hợp phần bảo tồn biển). 

 

3.2. Vận tải biển, dịch vụ cảng và khu neo đậu tránh trú bão  
Theo Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bến cảng Côn Đảo được quy hoạch như sau: 

(1). Phạm vi quy hoạch: vùng đất và vùng nước khu vực Bến Đầm 

(2). Chức năng: đầu mối giao lưu với đất liền và phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo, 
có bến tổng hợp, bến khách, bến du thuyền, bến phục vụ quốc phòng - an ninh 

(3). Quy mô cỡ tàu: trọng tải 2.000  5.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; phát 
triển bến khách quốc tế phù hợp với quy hoạch xây dựng huyện đảo. 

Nhằm đáp ứng chủ trương phát triển nghề cá, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai 
thực hiện dự án đầu tư hạ tầng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tại huyện Côn Đảo, 
cụ thể: (i) Cảng cá Bến Đầm; (ii) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Vịnh Bến Đầm, 
huyện Côn Đảo: quy mô khoảng 1.200 tàu cá neo đậu 

4. Giải pháp chủ yếu 
a). Giải pháp phát triển du lịch 

(1). Triển khai thực hiện tối đa, nhanh nhất các chính sách ưu đãi phát triển du lịch do 
Trung ương ban hành trên tinh thần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời 
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

(2). Cơ chế hợp tác các địa phương và các doanh nghiệp: 

(3). Là tỉnh nằm trong vùng du lịch ĐNB - trung tâm du lịch cả nước là lợi thế cho phát 
triển du lịch, đồng thời gần khu du lịch biển Mũi Né– nơi đang thu hút nhiều khách 
du lịch các nước Đông Âu, đặc biệt là thị trường khách Nga và các nước SNG, 
vốn quen thuộc đối với các chuyên gia và người Nga. Đây là lợi thế để chia sẻ 
nguồn khách và thị trường cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, để đạt được mục tiêu 
đó ngành du lịch cần có cơ chế liên kết phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước 
và giữa doanh nghiệp du lịch với nhau. Nội dung phối hợp gồm: 

(i). Chia sẻ thông tin thị trường khách, chú trọng thông tin về đặc điểm tiêu 
dùng của khách, về tính thời vụ trong và ngoài địa phương. 

(ii). Chia sẻ công tác xúc tiến quảng bá tiềm năng tài nguyên du lịch với các địa 
phương trong và ngoài Vùng du lịch. 
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(iii). Cơ chế hợp tác về quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, về giá cả dịch vụ.. 

(iv). Cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp trong việc đàm phán chương trình 
để nối chương trình du lịch… 

(v). Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về khai thác thị trường du lịch 

(vi). Hỗ trợ từ ngân sách đối với các hoạt động cho công tác xúc tiến nghiên cứu 
thị trường khách du lịch, đặc biệt là đối với thị trường quốc tế cho các hãng 
lữ hành. 

(vii). Chính sách hỗ trợ tài chính và xã hội hoá hoạt động xúc tiến quảng bá, 
thông qua chính sách tài khoá N o hoạt động này, đặc biệt chú trọng xây 
dựng thương hiệu du lịch vùng gắn liền với tiềm năng tài nguyên du lịch nổi 
trội trên địa bàn. 

(viii). Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng... 
tạo môi trường thuận lợi nhất đối với khách du lịch quốc tế do công ty lữ 
hành du lịch trên địa bàn khai thác. 

(4). Kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu quan: Nghiên cứu và xây 
dựng lộ trình miễn thị thực xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế đi theo 
tuyến du lịch tàu biển cho tất cả khách du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho khách 
du lịch quốc tế kéo dài thời gian lưu trú tại Côn Đảo (trong diện miễn thị thực nhập 
cảnh), mở rộng diện miễn thị thực; cơ chế miễn visa hoặc kéo dài thời gian lưu trú 
visa cho khách du lịch quốc tế (ngoài 15 thị trường), thủ tục xuất nhập cảnh trực 
tiếp tại sân bay Côn Đảo để thu hút khách quốc tế đến Côn Đảo. 

(5). Chính sách xã hội hóa du lịch: 

(i). Khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp, cộng 
đồng dân cư liền kề với các khu du lịch biển, núi, đảo…cùng tham gia hoạt 
động du lịch dưới các hình thức khác nhau trong việc góp vốn, góp đất đai 
hoặc trao đổi, giải quyết công ăn việc làm tại các khu du lịch nhằm góp phần 
tạo ra diện tích, cảnh quan khuôn viên các khu vực này đẹp, rộng phù hợp 
với tiêu chí khu du lịch tránh sự manh mún, xôi đổ đối với các khu du lịch 
mới được đầu tư xây dựng. 

(ii). Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng 
cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các 
làng nghề phục vụ phát triển du lịch. 

(iii). Xã hội hóa trong việc cung cấp sản phẩm du lịch có chất lượng cao hơn 
các công ty du lịch tại các khu du lịch. 

(6). Chính sách phát triển du lịch gắn với bảo tồn, bảo vệ tài nguyên môi trường: 

(i). Địa phương cần có chính sách ưu tiên phát triển du lịch cho một số vùng 
còn có tiềm năng, các vùng bị tác động nhưng chưa bị hủy hoại, các khu 
vực cần được bảo tồn cho phát triển du lịch sinh thái với chính sách ưu đãi 
cao nhất theo quy định của nhà nước, hoặc xin cơ chế đặc thù cho các dự 
án tại thời điểm thực hiện dự án đối với giá thuê đất nói chung và giá khuôn 
viên dự án với tạo cảnh quan, bảo tồn đa dạng sinh học; về thuế thu nhập 
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doanh nghiệp; thuế xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án. 

(ii). Nhà nước hỗ trợ hoặc phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực 
cung cấp cho dự án; hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch 
đối với dự án mới đầu tư. 

(iii). Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với cộng đồng dân cư trong và liền kề 
dự án để cùng nhau phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên môi trường cũng 
như an toàn an ninh khu vực. 

b). Giải pháp phát triển hạ tầng cảng  

(1). Đối với các bến phao, khu chuyển tải 

(i). Các bến phao, điểm chuyển tải hàng hóa theo quy hoạch: được quy hoạch 
và khuyến khích đầu tư, khai thác ổn định, lâu dài, phù hợp quy hoạch 
chung của cảng như đối với các cầu cảng, bến cảng. Việc đầu tư xây dựng 
và khai thác bến phao phải được đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường. 

(ii). Quy hoạch phát triển các cảng container cho tàu có tải trọng lớn phía hạ 
lưu Cái Mép hạ trong vịnh Gành Rái.  

(2). Đối với các bến cảng xăng dầu 

(i). Quy hoạch các bến xăng dầu tại những vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu 
phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu. 

(ii). Kiểm tra, rà soát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật tăng cường an toàn 
phòng cháy chữa cháy đối với các bến cảng xăng dầu, đảm bảo an toàn 
phòng cháy chữa cháy, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường. 

VIII. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN 
1. Cơ sở phân vùng liên huyện, vùng huyện 
Căn cứ các điều kiện đặc điểm các vùng lãnh thổ (các huyện, thị xã, thành phố) có vị trí 
địa lý gần nhau, có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội, trình độ phát triển, quan 
hệ hữu cơ về địa lý lãnh thổ, văn hóa, tập quán, liên kết giao thông thuận lợi, có thể cùng 
sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng như: cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, văn hóa, 
y tế, giáo dục, cơ sở bảo trợ xã hội... có thể phụ thuộc hoặc không phụ thuộc giới hạn 
của địa giới hành chính. Đồng thời, có cùng lợi ích và chia sẻ lợi ích chung trong quá 
trình phát triển, cùng bảo vệ các thế mạnh chung, phát huy thế mạnh tổng thể của cả 
vùng và có trách nhiệm chung ở một số lĩnh vực trong quá trình phát triển của toàn tỉnh 
hay vùng lớn hơn có liên quan. 

Việc xác định vùng liên huyện, vùng huyện là cơ sở để: (i) Phân công phát triển từng 
vùng, phân bổ các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội dùng chung, đầu tư trọng tâm, phục vụ hiệu quả hơn. Đảm bảo các 
vùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể phát huy hiệu quả các tiềm năng sẵn có 
và lợi thế so sánh, đáp ứng các mục tiêu về phát triển, khẳng định được vai trò của các 
vùng huyện trong vùng liên huyện hay vai trò của vùng liên huyện trong toàn tỉnh; (ii) Lập 
các quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, đảm bảo tính thống nhất chung 
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trên phạm vi toàn tỉnh trong việc phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội. Đồng thời, phương án 
phát triển vùng liên huyện, vùng huyện làm cơ sở để quản lý, thu hút phát triển, đầu tư 
xây dựng đô thị, phù hợp với nhu cầu thực tiễn đặt ra khi không còn các quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện. 

2. Mục tiêu phát triển vùng liên huyện, vùng huyện 
(1). Phát huy các lợi thế của khu vực về vị trí địa lý và mối liên hệ vùng; tài nguyên 

biển; tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên, sản xuất và nhân văn; các khu dân 
cư lâu đời và các giá trị văn hóa lịch sử, để phát triển một đô thị có bản sắc, kinh 
tế đa dạng, năng động. Đồng thời, chú trọng phát triển hài hòa các ngành kinh tế, 
đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đô thị. 

(2). Phân vùng chức năng đảm bảo đô thị phát triển năng động và hiệu quả về kinh tế 
- xã hội - cảnh quan. Chú trọng cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện hữu để 
khai thác tối đa các tiềm lực sẵn có về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
nhà ở và con người, đồng thời, tạo ra các không gian phát triển kinh tế mới. 

(3). Ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ trong phát triển kinh tế, 
giữ gìn và phát huy gia trị cảnh quan sinh thái và bảo vệ môi trường. 

(4). Giữ vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng. 

3. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 
Căn cứ cơ sở phân vùng liên huyện và mục tiêu phát triển vùng liên huyện nêu trên, đối 
với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc phân định quy hoạch phát triển vùng liên huyện thực hiện 
đối với 07 đơn vị hành chính cấp huyện trong đất liền (trừ huyện Côn Đảo có tính chất 
biệt lập về vị trí địa lý) và đề xuất phân chia thành 2 vùng liên huyện gồm: (i) Vùng liên đô 
thị phía Tây của tỉnh bao gồm các đô thị: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và Long Điền; (ii) 
Vùng liên huyện phía Đông gồm các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ. 

3.1. Vùng liên đô thị phía Tây  
3.1.1. Phạm vi, tính chất và định hướng phát triển vùng liên đô thị phía Tây 
(1). Phạm vi bao gồm địa giới hành chính của TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, 

huyện Long Điền và khu vực phía Tây Nam huyện Châu Đức (các xã Nghĩa Thành, 
Suối Nghệ). Tổng diện tích tự nhiên khoảng 69.922,5 ha; dân số trung bình năm 
2020 là 817.959 người, dự kiến đến năm 2025 tăng lên 898.500 người và đến năm 
2030 tăng lên 1.015.000 người. 

(2). Tính chất: Là vùng phát triển đô thị của tỉnh, vùng tập trung phát triển công nghiệp, 
cảng biển, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nơi đặt trung tâm hành chính - 
chính trị của tỉnh; là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật  của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu. 

(3). Định hướng phát triển: Vùng liên đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Điền là 
vùng đô thị, công nghiệp - dịch vụ Cảng; kết nối các hành lang kinh tế tạo động lực 
phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế hàng hải của quốc 
gia, trung tâm công nghiệp của vùng. Trọng tâm phát triển của vùng là cảng biển, 
dịch vụ hàng hải, dịch vụ logistics, phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ đa 
dạng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân: Dịch vụ thương mại, du lịch, tài 
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chính ngân hàng, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao... Phát 
triển đô thị hiện đại, thông minh, hấp dẫn chuyên gia trong và ngoài nước đến làm 
việc và sinh sống. Đổi mới công nghệ giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái 
tạo trong phát triển đô thị và công nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô 
thị hiện đại, kết nối các đô thị, các khu vực phát triển, tạo tiền đề phát triển Bà Rịa 
- Vũng Tàu trở thành đô thị cấp tỉnh. 

3.1.2. Định hướng phân bố không gian hệ thống đô thị  
Phát triển mô hình cụm đô thị với các trọng điểm đô thị, phát triển đô thị nén với hệ số sử 
dụng đất cao gồm:  

(1). Trọng điểm đô thị cảng Thị Vải - Cái Mép: nằm phía Tây QL51. Phát triển đô thị 
mới gắn với các trung tâm kinh tế:  Trung tâm cảng biển, trung tâm dịch vụ hậu 
cần hàng hải, trung tâm Logistic, khu thương mại tự do và trung tâm công nghiệp 
và năng lượng cấp vùng. 

(2). Trọng điểm đô thị Phú Mỹ: hình thành trung tâm đô thị Phú Mỹ phát triển các chức 
năng hỗ trợ dịch vụ Losgistic, dịch vụ hậu cảng và dịch vụ cho công nghiệp đa 
ngành.  

(3). Trọng điểm đô thị Bà Rịa - Long Điền: Bà Rịa là trung tâm hành chính - chính trị 
cấp tỉnh, bổ sung các trung tâm mới: Trung tâm tài chính hàng hải cấp vùng, trung 
tâm khoa học đổi mới sáng tạo cấp vùng, trung tâm đào tạo cấp vùng, trung tâm y 
tế chuyên sâu cấp vùng, trung tâm văn hóa - thể thao cấp tỉnh. Long Điền hỗ trợ 
các dịch vụ đào tạo, y tế, khoa học công nghệ cho TP. Bà Rịa. 

(4). Trọng điểm đô thị Vũng Tàu - Long Hải: Vũng Tàu là đô thị phát triển tổng hợp đa 
ngành, trung tâm công nghiệp hoá dầu, năng lượng và du lịch quốc gia. Long Hải 
kết hợp với Vũng Tàu là trung tâm du lịch quốc gia.  Xây dựng bến tàu du lịch quốc 
tế, hình thành chuỗi khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí. Gia tăng hệ số sử 
dụng đất phát triển kinh tế du lịch. Nâng cấp hạ tầng ngầm và giao thông công 
cộng dọc hành lang biển; xây dựng tuyến xe điện du lịch ven biển, kết nối Vũng 
Tàu với Long Hải và toàn tuyến ven biển của tỉnh đến Phước Hải, Hồ Tràm, Bình 
Châu. Chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu phục vụ du lịch. Thiết kế đô thị các 
tuyến phố văn minh hiện đại, thân thiện với du khách. Cải thiện môi trường ven 
biển, bãi tắm tiện nghi và an toàn.  

(5). Đô thị mới Suối Nghệ: kết nối với đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa phát triển công nghiệp tại 
khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Châu Đức (Sonadzi) và các dịch vụ hỗ trợ công 
nghiệp, dịch vụ logistics, trung tâm thương mại, triển lãm cấp tỉnh, cấp vùng.  

Phát triển cơ sở kết nối hạ tầng đa phương thức: hệ thống giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường không và các công trình đầu mối giao thông kết nối cảng, hệ thống cung ứng 
năng lượng và hệ thống hạ tầng thông tin cấp Quốc gia. 

3.1.3. Định hướng phân bố không gian kết cấu hạ tầng  
a). Hạ tầng kỹ thuật 

(1). Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, tập trung theo cụm 
đô thị, trung tâm đô thị. Các tuyến đường đô thị được đầu tư đồng bộ hệ thống 
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giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, đèn chiếu 
sáng, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống hào cáp để ngầm hoá mạng lưới cáp điện, 
cáp viễn thông, cáp truyền hình. 

(2). Định hướng phát triển các tuyến đường trục giao thông kết nối các đô thị, các trung 
tâm đô thị, cụm đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ: Giao thông mặt đất, giao 
thông ngầm, giao thông trên cao, bảo đảm hình thành hệ thống giao thông kết nối 
thuận tiện, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, dịch vụ và nhu cầu đi lại của 
nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư hoàn thành đồng bộ các 
tuyến giao thông kết nối đường bộ:  Long Hải - Vũng Tàu; Vũng Tàu - Gò Găng - 
Long Sơn - Cái Mép - Thị Vải - Cầu Phước An; Long Sơn - Láng Cát; Phước Hoà 
- Cái Mép, 991 B; Bà Rịa - Long Điền - Long Hải (44A), Bà Rịa - Châu Pha - Sông 
Xoài… 

(3). Quy hoạch và từng bước lên kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến Metro kết nối các 
đô thị: Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu - Long Hải - Long Điền - Suối Nghệ, bao gồm 
các công trình giao thông ngầm và đường sắt trên cao, với các nhà ga chính tại: 
Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Cái Mép, Long Sơn - Bà Rịa - Vũng Tàu, Long Hải, Suối Nghệ. 

Phát triển hệ thống hạ tầng truyền tải điện, hạ tầng viễn thông, hạ tầng cấp nước hiện 
đại, đảm bảo khả năng phục vụ, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống 
nhân dân. 

b). Hạ tầng xã hội   

(1). Các các công trình hạ tầng xã hội trong vùng liên đô thị được định hướng phát 
triển xây dựng các trình sử dụng chung cho toàn vùng, tập trung vốn đầu tư xây 
dựng quy mô lớn, hiện đại, nhằm phát huy tối đa hiệu quả, nhất là nhóm công trình 
hoá văn hoá, thể thao, y tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường…. 

(2). Đối với các công trình hạ tầng xã hội xây dựng theo hệ thống thiết chế cơ sở, theo 
đơn vị hành chính và các cộng đồng dân cư, như các trường học, trạm y tế… định 
hướng đầu tư phân bố hợp lý về khoảng cách, cự ly phục vụ, bảo đảm đáp ứng 
nhu cầu phục vụ dân cư tại từng địa bàn lãnh thổ hành chính, theo các trung tâm 
dân cư, theo các khu vực trung tâm đô thị. 

3.2. Vùng liên huyện phía Đông  
3.2.1. Phạm vi, tính chất và định hướng phát triển vùng liên huyện phía Đông 
(1). Phạm vi bao gồm địa giới hành chính các huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, khu 

vực phía Đông và Tây Bắc huyện Châu Đức. Tổng diện tích tự nhiên 120.754,5ha; 
dân số trung bình năm 2020 là 349.979 người, dự kiến đến năm 2025 tăng lên là 
387.000 người và đến năm 2030 tăng lên đạt 422.500 người. Vùng được chia 
thành 02 không gian chủ yếu: 

(i).  Vùng I (phía Bắc, Đông Bắc tỉnh) phát triển nông nghiệp, nông thôn  

• Phát triển các vùng chuyên canh cao su, hồ tiêu, cà phê, cây điều, cây 
ca cao, cây ăn quả đặc sản; các vùng chăn nuôi tập trung của các trang 
trại, doanh nghiệp với phương thức chăn nuôi công nghiệp; xây dựng 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trồng cây lâm nghiệp theo 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

682 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

quy hoạch 03 loại rừng, ưu tiên trồng cây gỗ lớn, cây bản địa có giá trị 
cao về kinh tế và môi trường sinh thái; xây dựng mô hình vườn cây ăn 
quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái; phát triển nuôi thủy sản nước ngọt. 

• Phía Tây bắc của vùng I định hướng phát triển mới vùng đô thị, công 
nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp để đón đầu xu thế 
phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp, gắn với sự phát triển của các đô 
thị, dịch vụ hậu cần Logistics cho hệ thống cảng hàng không quốc tế 
Long Thành và cảng biển Thị vải - Cái Mép. 

(ii). Vùng II (phía Nam tỉnh) phát triển nông nghiệp đô thị và thủy sản 

• Hình thành và phát triển các vùng chuyên canh lúa, rau, nuôi thuỷ sản; 
phát triển mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ít sử dụng đất, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng các loại rau, hoa, cây cảnh, cây 
ăn trái đặc sản, nuôi trồng sinh vật cảnh nhằm tạo mảng xanh đô thị…; 

• Phát triển hành lang du lịch ven biển với đa dạng các loại hình du lịch. 
Sắp xếp, phát triển nghề khai thác thủy sản và nuôi thủy sản mặn lợ, 
nuôi biển hài hoà với phát triển du lịch. Từng bước thu hẹp hoạt động 
khai thá và nuôi trồng thuỷ sản, chuyển dịch không gian phát triển sang 
hoạt động du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch. 

(2). Tính chất: vùng phát triển đô thị du lịch sinh thái, vùng nông nghiệp, nông thôn. 
Các đô thị và điểm dân cư nông thôn kết nối thuận tiện với hành lang đô thị hóa 
bảo tồn sinh thái - du lịch biển và vùng liên đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long 
Điền. 

(3). Định hướng phát triển: 

(i). Phát triển mạng lưới đô thị quy mô nhỏ (chủ yếu đô thị loại V) làm hạt nhân 
phát triển của từng tiểu vùng, xây dựng các làng, xã nông thôn hiện đại. 
Hạn chế lấy đất nông nghiệp để mở rộng và phát triển mới đô thị  

(ii). Phát triển hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với vùng liên đô thị Vũng 
Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ - Long Điền và hành lang đô thị hóa bảo tồn sinh thái 
- du lịch biển. Đa dạng hoạt động giải trí, du lịch xanh ở khu vực sản xuất 
nông lâm nghiệp. 

(iii). Phát triển giao thông kết nối thuận lợi để dân cư tại các xã, thị trấn vùng 
liên huyện phía Đông có thể đi lại thuận tiện và đến làm việc tại khu vực 
vùng liên đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Điền; đồng thời cư dân 
vùng liên đô thị phía Tây tham gia nghỉ dưỡng cuối tuần tiểu vùng nông 
thôn, qua đó thúc đẩy giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập dân cư, phát 
triển mạnh dịch vụ theo hướng bền vững. Phát triển lối sống hiện đại, thân 
thiện, gần gũi với thiện nhiên, môi trường. 

(iv). Chú trọng phát triển rừng và phục hồi dải hành lang đa dạng sinh học, đặc 
biệt là rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, rừng phòng 
hộ trên núi đá và rừng ngập mặn ven biển. 
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3.2.2. Định hướng phân bố không gian hệ thống thị trấn, trung tâm cụm xã theo 
nhu cầu phân bố sản xuất và phân bố dân cư 

Trong vùng liên huyện phía Đông của tỉnh, phát triển hệ thống các đô thị gồm các thị trấn: 
(i) thị trấn Phước Bửu, (ii) thị trấn Hoà Bình, (iii) thị trấn Bình Châu, (iv) thị trấn Hồ Tràm, 
(v) thị trấn Đất Đỏ, (vi) thị trấn Phước Hải, (vii) thị trấn Lộc An, (viii) thị trấn Ngãi Giao, (ix) 
thị trấn Kim Long. 

Phát triển các trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân bố sản xuất và phân bố dân cư gồm 
24 trung tâm tại 26 xã thuộc địa bàn 3 huyện. 

3.2.3. Định hướng phân bố không gian kết cầu hạ tầng  
a). Hạ tầng kỹ thuật 

(1). Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại. Tại các thị 
trấn, các tuyến đường đô thị được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, vỉa hè, cây 
xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao 
thông, hệ thống hào cáp để ngầm hoá mạng lưới cáp điện, cáp viễn thông, cáp 
truyền hình. 

(2). Tại các Trung tâm xã các khu dân cư nông thôn, quy hoạch và đầu tư đồng bộ hệ 
thống giao thông, đèn chiếu sáng, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước 
thải, mạng lưới hạ tầng cấp điện, viễn thông, truyền hình. 

(3). Định hướng phát triển các tuyến đường trục giao thông kết nối các thị trấn, các 
trung tâm xã, các khu tập trung dân cư, các khu vực phát triển dịch vụ… theo 
hướng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm hình thành hệ thống giao thông kết nối thuận 
tiện, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, dịch vụ và nhu cầu đi lại của nhân 
dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư hoàn thành đồng bộ các tuyến giao 
thông kết nối đường bộ trong vùng theo định hướng phát triển hệ thống giao thông; 
xây dựng tuyến đường ray xe điện ven biển kết nối tuyến du lịch ven biển, dọc 
theo tuyến đường bộ ven biển: Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình Châu, tạo 
sự kết nối liên thông, thuận lợi toàn bộ tuyến đô thị và dịch vụ ven biển, thúc đẩy 
phát triển đô thị và dịch vụ du lịch. 

(4). Phát triển hệ thống hạ tầng truyền tải điện, hạ tầng viễn thông, hạ tầng cấp nước 
hiện đại, đảm bảo khả năng phục vụ, cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất 
và đời sống nhân dân. 

b). Hạ tầng xã hội 

Định hướng phân bố không gian chức năng các công hạ tầng xã hội gắn với hình thành 
và phát triển hệ thống đô thị, nông thôn trên địa bàn thực hiện các mục tiêu định hướng 
phát triển các trung tâm xã, thị trấn. Các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao… 
được xây dựng theo hệ thống thiết chế cơ sở, theo đơn vị hành chính và các cộng đồng 
dân cư, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ dân cư theo quy mô dân số ở từng địa 
bàn lãnh thổ hành chính, phân bố hợp lý về khoảng cách, cự ly phục vụ, theo các trung 
tâm dân cư, xóm, ấp. 

4. Phương án phân bố không gian vùng huyện 
4.1. Định hướng phân bố không gian thành phố Bà Rịa 
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a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng TP. Bà Rịa xứng tầm là Trung tâm hành chính - 
chính trị, trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh, với hệ thống kết cấu hạ 
tầng đô thị hoàn chỉnh đồng bộ và hiện đại, các tiêu chí hạ tầng đô thị đạt tương 
đương đô thị loại I; kinh tế phát triển với các ngành dịch vụ đa dạng, phục vụ cho 
hoạt động sản xuất và đời sống không chỉ của TP. Bà Rịa mà cả các khu vực phát 
triển lân cận và trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo đảm yêu cầu phát 
triển kinh tế bền vững, gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 
môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi 
khí hậu. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững quốc 
phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân. 

(2). Động lực phát triển: 

(i). Phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ thương mại, tài chính 
ngân hàng, bảo hiểm, y tế, văn hoá thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học 
công nghệ, nghiên cứu phát triển… Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng 
đô thị, đảm bảo năng lực cung cấp đầy đủ và đồng bộ các dịch vụ chất 
lượng cao phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân không chỉ của TP. Bà 
Rịa mà cả tại các địa bàn thuộc thành phố Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ, các thị 
trấn Long Hải, Long Điền và các khu vực phát triển khác của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

(ii). Động lực phát triển từ vai trò trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh và vị 
trí trung tâm đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ của các hoạt động sản xuất 
công nghiệp lọc hoá dầu tại Long Sơn, hệ thống cảng biển tại Phú Mỹ, sản 
xuất trong các khu công nghiệp tại Phú Mỹ, Châu Đức và Đất Đỏ, nhu cầu 
phục vụ khách du lịch cho toàn bộ khu vực ven biển của tỉnh. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 91,04 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 113.072 người; đến năm 2030 khoảng 
122.000 người; đến năm 2050 khoảng 135.000 người (chỉ tính dân số 
thường trú, chưa tính dân số là khách du lịch quy đổi). 

(2). Tính chất: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục, khoa 
học kỹ thuật của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Là trung tâm kinh tế dịch vụ tài chính 
hàng hải, dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ y tế, dịch vụ khoa học và công nghệ, 
dịch vụ văn hoá thể thao và các loại dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống của 
nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực phát triển lân cận: thành 
phố Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ, các thị trấn Long Điền, Long Hải, Ngãi Giao, Suối 
Nghệ, Đất Đỏ. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính 

(i). Ưu tiên phát triển không gian đô thị kết nối với các đô thị Vũng Tàu, Phú 
Mỹ, Long Điền để tăng cường liên kết, hỗ trợ, hướng tới hợp thành một 
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tổng thể không gian đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 
đồng bộ, hiện đại, có môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. 

(ii). Phát triển, hiện đại hoá hạ tầng đô thị khu vực trung tâm hiện hữu, tạo động 
lực phát triển mạnh mẽ dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
y tế, giáo dục, dịch vụ công; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng kinh 
tế số, xã hội số. 

(iii). Phát triển không gian đô thị cả về phía Bắc - Tây Bắc và phía Nam - Tây 
Nam thành phố hiện hữu: 

• Không gian phía Bắc - Tây Bắc tạo liên kết với TX. Phú Mỹ, Long Sơn 
và khu vực phát triển công nghiệp tại Suối Nghệ, huyện Châu Đức; động 
lực phát triển đô thị gắn với hình thành các cụm công nghiệp, các khu 
dịch vụ hỗ trợ và phục vụ sản xuất công nghiệp tại Long Sơn, Phú Mỹ, 
Suối Nghệ. 

• Không gian phía Nam và Tây Nam, tạo liên kết với thành phố Vũng Tàu 
và huyện Long Điền, hình thành các khu đô thị mới, động lực phát triển 
gắn với hình thành các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, trung 
tâm giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp, dịch vụ y tế, nhà ở, dịch vụ du lịch…; 

(iv). Vùng không gian cảnh quan núi, rừng, mặt nước: bao gồm cảnh quan rừng 
trên núi đá khu vực Núi Dinh, cảnh quan rừng ngập mặn, sông Dinh, Sông 
Cỏ May, phát triển các hành lang sinh thái. 

(v). Đối với khu vực phía Đông Bắc, giữ gìn cảnh quan, phát triển vùng nông  
thôn trù phú, văn minh, hiện đại, là khu vực dự trữ cho các chức năng đô 
thị, ổn định đời sống nhân dân, phát huy giá trị không gian xanh, vùng trồng 
cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm; tổ chức các hoạt động du lịch cộng 
đồng, du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp. 

(vi). Bảo tồn, gìn giữ và duy trì phát triển các không gian văn hóa lịch sử tại khu 
vực Hoà Long, Long Phước. 

4.2. Định hướng phân bố không gian thành phố Vũng Tàu 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh, 
năng động, sáng tạo, với nền kinh tế xanh, bền vững; tính chất đô thị  tổng hợp đa 
chức năng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần dầu khí, dịch vụ 
cảng biển, dịch du lịch và bất động sản… Đến năm 2030, Vũng Tàu trở thành đô 
thị phát triển hướng ra biển, là một cực phát triển trọng yếu của hành lang kinh tế 
Đông - Tây phía Nam của quốc gia (Vũng Tàu - thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài), 
là trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Vùng kinh tế động lực phía 
Nam. Đời sống văn hoá, xã hội phát triển, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi 
trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong 
sạch, vững mạnh. 
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(2). Động lực phát triển:  

(i). Phát triển công nghiệp hoá chất, hoá dầu, sản xuất điện, đóng tàu, cơ khí 
chế tạo… với trình độ công nghệ sản xuất tiên tiến; đồng thời phát triển các 
ngành công nghiệp cơ khí chính xác kỹ thuật cao, công nghiệp sạch; các 
ngành công nghiệp thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và tiêu dung. 

(ii). Tiếp tục phát triển, làm tốt vai trò trung tâm dịch vụ hậu cần dầu khí quốc 
gia, phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hàng hải,… bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất trên địa bàn. Phát triển và không 
ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch đạt chất 
lượng cao tầm khu vực và quốc tế. Đầu tư cải tạo các công viên, bãi tắm 
công cộng theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường; phát triển các khu 
du lịch, công viên văn hoá du lịch tổng hợp, đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện 
đại, chất lượng cao tại khu vực Paradise, Bàu Trũng, Sân bay Vũng Tàu 
(sau khi di chuyển hoạt động sân bay sang Gò Găng), Chí Linh - Cửa Lấp. 
Phát triển các dịch vụ giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và y tế chất 
lượng cao tại khu vực Gò Găng và khu vực phía Bắc Thành phố. Không 
ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội. 

(iii). Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Đẩy nhanh đầu tư phát triển hạ 
tầng giao thông kết nối các khu vực phát triển của thành phố; phát triển các 
khu đô thị mới với hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại; thúc đẩy dịch vụ 
bất động sản phát triển mạnh mẽ và bền vững.  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 150,9 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 362.061 người, đến năm 2025 khoảng 
415.000 người; đến năm 2030 khoảng 470.000 người (chỉ tính dân số 
thường trú, chưa tính dân số là khách du lịch quy đổi).  

(2). Tính chất: Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ công 
cộng và đầu mối giao lưu quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Là trung tâm du lịch, thương mại - 
tài chính - ngân hàng,  dịch vụ hàng hải, phát triển cảng biển, dịch vụ khai thác và 
chế biến dầu khí của cả nước; Là trung tâm công nghiệp lọc dầu, hoá dầu, công 
nghiệp hạ nguồn, công nghiệp sản xuất điện; Có vị trí quan trọng về an ninh quốc 
phòng và bảo vệ môi trường biển. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

Phát triển không gian thành phố gắn với các trục, tuyến hành lang kinh tế ven biển, bao 
gồm khu vực trung tâm đô thị hiện hữu ở phía Nam thành phố và phát triển các trung tâm 
đô thị mới: (i) Tại khu vực phía Bắc, gắn với khu vực ven biển Chí Linh - Cửa Lấp, thúc 
đẩy phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao, dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, 
văn hoá thể thao; (ii)  trung tâm đô thị tại Gò Găng và Long Sơn, gắn với phát triển công 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

687 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

nghiệp lọc dầu, hoá dầu, công nghiệp hạ nguồn, công nghiệp sản xuất điện, dịch vụ cảng 
và hàng hải; khai thác và phát huy các giá trị cảnh quan sinh thái tự nhiên của biển, hệ 
sinh thái rừng ngập mặn, các lưu vực sông Cỏ May, sông Dinh, sông Cửa Lấp, sông Ba 
Cội,... hình thành khu đô thị mới sinh thái, thúc đẩy phát triển các dịch vụ giáo dục - đào 
tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, dịch vụ y tế chất 
lượng cao, dịch vụ văn phòng… 

(i). Khu vực đô thị hiện hữu: Cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị theo hướng 
bảo tồn cấu trúc không gian đô thị truyền thống, bảo tồn công trình kiến trúc, 
cảnh quan và hệ sinh thái có giá trị, trong đó: 

• Khu vực Nam Vũng Tàu: Khai thác hiệu quả các quỹ đất cụm 1, cụm 2, 
cụm 3, cụm 4 và cụm 5 (công sở sau khi di dời), ưu tiên cho các chức 
năng công cộng, cây xanh và hỗn hợp. (i) Khu vực Núi Lớn, Núi Nhỏ 
duy trì các khu công viên rừng kết hợp du lịch, vui chơi giải trí; (ii) Khu 
vực Bãi Sau, ưu tiên phát triển hỗn hợp với các loại hình dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng, thương mại, nhà ở và các công trình dịch vụ đô thị; (iii) Khu 
vực cù lao Bến Đình, cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; hình 
thành khu đô thị mới hiện đại với chức năng hỗn hợp gồm nhà ở - dịch 
vụ thương mại - văn phòng; (iv) Phát triển khu vực Paradise - Bàu Trũng 
- khu đất sân bay Vũng Tàu (sau khi di dời hoạt động sân bay) hình 
thành khu vực phát triển trung tâm với các loại hình dịch vụ du lịch lưu 
trú, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, văn phòng, vui chơi 
giải trí… 

• Khu vực Bắc Vũng Tàu (phía Bắc đô thị hiện hữu): Phát triển các khu 
chức năng: Trung tâm hành chính mới thành phố Vũng Tàu, trung tâm 
văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ thương mại, trung tâm đào tạo. Hình 
thành các khu đô thị mới tập trung, hiện đại. Khuyến khích phát triển các 
công trình hỗn hợp với kiến trúc hiện đại để tạo dựng không gian đô thị 
khang trang, đồng bộ. 

(ii). Khu vực ven biển Chí Linh - Cửa Lấp: Phát triển khu hỗn hợp với các chức 
năng chủ yếu gồm: Du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sân golf, khu dân 
cư đô thị, dịch vụ thương mại và các không gian mở công cộng, quảng 
trường biển.  

(iii). Khu vực đảo Long Sơn:  Là trung tâm công nghiệp dầu khí quốc gia. Phát 
triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp khác; hình thành khu đô thị mới phục 
vụ công nghiệp dầu khí và khu đô thị sinh thái mật độ thấp, đáp ứng nhu 
cầu ở đô thị. Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và bảo tồn hệ sinh 
thái, cảnh quan thiên nhiên vùng ngập mặn. 

(iv). Khu vực Gò Găng:  Phát triển khu đô thị mới gắn với sân bay Gò Găng và 
khu đô thị sinh thái gắn kết với không gian sinh thái rừng ngập mặn.  

(v). Khu vực Bắc Phước Thắng: Bảo tồn vùng vành đai xanh, vùng cảnh quan 
sinh thái tự nhiên trên cơ sở hệ thống các sông Ba Cội, sông Cỏ May, sông 
Dinh, sông Cửa Lấp và rừng ngập mặn. Kết nối với TP. Bà Rịa, huyện Long 
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Điền, hình thành khu đô thị mới theo mô hình đô thị dịch vụ sinh thái, với hệ 
thống hạ tầng hiện đại, thúc đẩy phát triển các dịch vụ chất lượng cao về y 
tế, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp, dịch vụ văn phòng, du lịch sinh thái… 

(vi). Khu vực công nghiệp - cảng: Duy trì khu công nghiệp Đông Xuyên và hệ 
thống cảng hiện có. Mở rộng khu cảng Sao Mai - Bến Đình, phát triển khu 
logistics và dịch vụ hậu cảng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối. 
Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu gắn với khu vực cảng Cát Lở. 
Không gian phát triển công nghiệp và hệ thống cảng cần duy trì khoảng 
cách hợp lý đối với các khu dân cư, đảm bảo không ảnh đến môi trường và 
cuộc sống của nhân dân. 

4.3. Định hướng phân bố không gian thị xã Phú Mỹ 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Phát triển Phú Mỹ thành đô thị công nghiệp - cảng biển hiện 
đại. Khai thác và phát huy thế mạnh của hệ thống cảng biển đặc biệt của quốc gia, 
phát triển cảng biển Cái Mép - Thị Vải tương xứng với vai trò cảng cửa ngõ có 
chức năng trung chuyển container quốc tế, xây dựng trung tâm dịch vụ cảng biển 
- logistics quy mô lớn, hiện đại tầm quốc gia và quốc tế; xây dựng chiến lược phát 
triển công nghiệp thân thiện với môi trường, đưa Phú Mỹ trở thành cực phát triển 
quan trọng trong chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - 
Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á.  Phát triển kinh tế đồng 
thời với phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; bảo 
vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc 
phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

(2). Động lực phát triển: 

(i). Tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng các 
khu công nghiệp đảm bảo yêu cầu đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, 
đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến… 
nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp, phát triển dịch vụ đồng bộ, phục vụ 
tốt cho các ngành công nghiệp chủ lực và mũi nhọn: công nghiệp chế biến 
dầu khí, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ ngành dầu khí, các sản phẩm 
điện, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo… 

(ii). Tập trung phát triển, xây dựng cảng biển container Cái Mép - Thị Vải thực 
sự trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Phát triển dịch vụ hậu cần cảng 
biển, dịch vụ hàng hải, phát triển trung tâm logistics cấp quốc gia và quốc 
tế, có vị trí và vai trò là trung tâm gốc, là trung tâm dịch vụ nòng cốt trong 
lưu thông và phân phối hàng hóa, bám sát và hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ 
sản xuất, nhập khẩu đến tiêu dùng, xuất khẩu của Vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, tuyến hành lang kinh tế Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng 
Tàu;  

(iii). Nâng cao khả năng kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực liên kết, lan toả thúc 
đẩy hợp tác và phát triển với các trung tâm kinh tế trong tứ giác Thành phố 
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Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai   Bà Rịa - Vũng Tàu (Tứ giác động 
lực phía Nam); kết nối với hệ thống cảng biển Thị Vải - Cái Mép, hệ thống 
cảng cạn, cảng hàng không Long Thành, ga đường sắt (sẽ đầu tư theo quy 
hoạch), mạng lưới giao thông đường bộ, các khu công nghiệp, khu sản xuất 
hàng hóa tập trung… 

(iv). Phát triển hạ tầng đô thị hiện đại để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ 
và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bất động 
sản; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng kinh tế số, xã hội số. 

(v). Tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục 
vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện cơ bản hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; ưu tiên đầu tư các công trình có 
tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo 
đảm tính đồng bộ, tính kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 333,02 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng là 182.141 người; đến năm 2025 khoảng 215.000 người; 
đến năm 2030 khoảng 255.000 người. 

(2). Tính chất: Là đô thị công nghiệp, cảng biển loại đặc biệt của quốc gia, cảng trung 
chuyển quốc tế; là trung tâm kinh tế công nghiệp - cảng biển của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Trung tâm dịch vụ logistics cấp 
quốc gia, đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ quốc gia ra biển của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Có vị trí quan trọng về an ninh, 
quốc phòng. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Không gian phía Tây từ QL51 đến sông Thị - Vải Cái Mép là vùng không 
gian tập trung phát triển cảng biển, dịch vụ hàng hải, logistics và các khu 
công nghiệp, là không gian kinh tế, động lực phát triển chủ yếu của thị xã.  

(ii). Không gian phía Đông QL51 là vùng phát triển đô thị, dịch vụ với các hoạt 
động dịch vụ chủ yếu: Thương mại, tài chính, ngân hàng bảo hiểm, y tế, 
giáo dục, văn hoá, thể thao, hành chính. Xây dựng Trung tâm hành chính - 
chính trị mới của thị xã để đáp ứng yêu cầu phát triển với tầm nhìn dài hạn. 
Hình thành các khu đô thị với kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, dịch vụ công 
cộng phát triển, bảo đảm cung cấp đầy đủ tiện ích cho dân cư đô thị gồm: 
Khu đô thị Phú Mỹ, Khu đô thị Mỹ Xuân, Khu đô thị Phước Hòa, Khu đô thị 
Hắc Dịch, Khu đô thị Tóc Tiên, Khu đô thị Tân Hải. 

(iii). Phát triển Khu đô thị cảnh quan gắn với cảnh quan núi Dinh, Thị Vải, với 
mật độ xây dựng thấp, tạo nhiều không gian cây xanh giao tiếp cộng đồng. 
Gìn giữ và phát huy giá trị các khu vực di tích, tâm linh nhằm làm đa dạng 
các hoạt động khai thác cảnh quan cho phát triển du lịch. 
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(iv). Phát triển Khu đô thị hướng biển phía Nam tại khu vực Cái Mép, gắn với 
phát triển khu bến cảng Cái Mép và trung tâm logistics Cái Mép hạ. 

(v). Phát triển mô hình đô thị thông minh ở Phú Mỹ làm tăng tính bền vững thông 
qua việc sử dụng công nghệ hiện đại từ đó nâng cao giá trị và chất lượng 
cuộc sống cho người dân. Tạo dựng hình ảnh đô thị hiện đại kiểu mẫu, phát 
triển năng động trong xu thế đổi mới. 

4.4. Định hướng phân bố không gian huyện Xuyên Mộc 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Đẩy mạnh phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch; 
phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất 
xanh, sạch, hữu cơ, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và gắn với phát triển du 
lịch. Đến năm 2025, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Phước 
Bửu; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn 
theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
của tỉnh. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, đến 
năm 2030 tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị Phước Bửu, hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng chủ yếu của các đô thị mới Bình Châu, Hồ Tràm, Hoà Bình bảo đảm 
vai trò hạt nhân phát triển của các đô thị; bảo vệ tốt tài nguyên môi trường và chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội. Tầm nhìn hướng tới năm 2050, Xuyên Mộc trở thành 
một địa bàn phát triển toàn diện, các đô thị văn minh với với kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hoàn chỉnh và đồng bộ; khu vực nông thôn phát triển trù phú với nền sản xuất 
nông nghiệp chủ yếu ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm được quản lý theo các 
tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap. 

(2). Động lực phát triển: 

(i). Phát triển du lịch tại khu vực ven biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát 
triển du lịch sinh thái biển, sinh thái rừng nguyên sinh, du lịch cộng đồng, 
du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, khai thác, nuôi trồng 
thuỷ sản.  Kết hợp chặt chẽ phát triển du lịch với xây dựng các khu văn hóa 
- thể thao vui chơi, giải trí và dịch vụ khác, tạo kết nối không gian du lịch với 
các địa bàn trong hành lang kinh tế du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giữ 
gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Phát triển các ngành dịch vụ thương 
mại, giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hoá thể thao... 

(ii). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác 
hải sản theo hướng bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với ổn định 
sinh kế cho ngư dân. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 
nhất là các công trình thuỷ lợi, giao thông; tăng cường năng lực phòng, 
chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ rừng 
phòng hộ và đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  
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(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 639,8 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 141.842 người; đến năm 2025 khoảng 150 
ngàn người; đến năm 2030 khoảng 159.000 người. 

(2). Tính chất: Là trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
du lịch sinh thái biển, rừng nguyên sinh; Khu vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh 
học cấp quôc gia; địa bàn phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, khai thác và nuôi 
trồng thuỷ sản; Là khu vực có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Định hướng phát triển đô thị và nông thôn:   

• Thị trấn Phước Bửu: là trung tâm hành chính - chính trị của huyện, trung 
tâm dịch vụ thương mại và các dịch vụ phục vụ sản xuất, du lịch và phục 
vụ con người; các hoạt sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục 
vụ dân sinh. 

• Đô thị Hoà Bình: Là đô thị mới, trung tâm tiểu vùng phía Bắc huyện, phát 
triển trên cơ sở trung tâm xã Hoà Bình và vùng phụ cận, là đô thị với 
chức năng chính là dịch vụ phục vụ nông nghiệp, hạt nhân phát triển 
của tiểu vùng phía Bắc huyện. Định hướng phát triển đô thị loại V.  

• Đô thị mới Bình Châu:  là đô thị mới, loại V, bố trí không gian phát triển 
trên cơ sở quy hoạch trung tâm xã Bình Châu và vùng phụ cận. Tính 
chất là đô thị dịch vụ du lịch ven biển, dịch vụ hậu cần thuỷ sản. 

• Đô thị mới Hồ Tràm:  là đô thị mới loại V, bố trí không gian phát triển 
trên cơ sở quy hoạch khu vực Hồ Tràm. Tính chất là đô thị dịch vụ du 
lịch ven biển. 

• Các xã Tân Lâm, Bàu Lâm, Hoà Hội, Hoà Hưng, Xuyên Mộc chủ yếu 
phát triển nông nghiệp, trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm khác; 
định hướng vùng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại Hoà Hội;  

• Các xã Hoà Hiệp, Hoà Bình, Phước Tân, Phước Thuận chủ yếu phát 
triển nông nghiệp, trồng cây lâu năm, trồng lúa nước, nuôi thuỷ sản nước 
ngọt... Định hướng vùng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tại Hoà Hiệp; 

• Các xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang: là địa bàn phát triển nông 
nghiệp trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất, quản lý bảo vệ rừng đặc 
dụng; nuôi thuỷ sản, khai thác thuỷ sản.  

(ii). Định hướng không gian phát triển du lịch của huyện Xuyên Mộc nằm ở hành 
lang kinh tế ven biển phía Nam huyện, từ phía QL55 đến Biển Đông, trong 
đó: 
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• Khu vực ven biển thuộc địa phận các xã: Phước Thuận, Bông Trang, 
Bưng Riềng, Bình Châu, phát huy lợi thế cảnh quan biển và rừng nguyên 
sinh Bình Châu - Phước Bửu, rừng phòng hộ ngập mặn xã Phước 
Thuận; cảng cá, bến cá, các khu nuôi thuỷ sản… định hướng khai thác 
du lịch biển, nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển, đô thị biển, thể thao biển, 
sân golf, du lịch ẩm thực, du lịch trải nghiệm hoạt động khai thác và nuôi 
trồng thuỷ sản;… kết nối với hàng lang kinh tế du lịch, đô thị ven biển 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Khu vực thị trấn Phước Bửu và vùng phụ cận dọc QL55, định hướng 
phát triển các hoạt đông dịch vụ phục vụ du lịch; các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, nuôi thuỷ sản, phát triển các nghề truyền thống, các dịch 
vụ phục vụ du lịch, khai thác các dịch vụ ăn uống, ẩm thực, tham quan 
trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; mua bán các sản 
phẩm nông, thuỷ sản đặc sản cả huyện, các sản phẩm nghề truyền 
thống. Phát triển mở rộng đô thị, dịch vụ bất động sản… 

(iii). Đối với hoạt động khai thác hải sản, chủ yếu ở xã Bình Châu. Định hướng 
quy hoạch, hoạt động khai thác hải sản tập trung nâng cao chất lượng đồng 
thời giảm quy mô,… nhường không gian cho những ngành, lĩnh vực có tiềm 
năng, lợi thế và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như phát 
triển du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản 
nước mặn, lợ ở khu vực ven biển hiện có quy mô đáng kể như xã Phước 
Thuận, xã Bình Châu, điều chỉnh từng bước thu hẹp, tập trung đầu tư chiều 
sâu, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm. 

(iv). Về công nghiệp, không định hướng phát triển công nghiệp tập trung quy mô 
lớn tại Xuyên Mộc. Chỉ định hướng phát triển 01 cụm công nghiệp Phước 
Tân tại xã Phước Tân và Hoà Bình, phía Bắc huyện Xuyên Mộc, mục tiêu 
chủ yếu để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đang tồn tại 
không theo quy hoạch trên địa bàn huyện. Cụm công nghiệp chế biến hải 
sản Bình Châu: quy mô 22ha, tại xã Bình Châu phía Nam huyện; mục tiêu 
để di dời các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện. 

4.5. Định hướng phân bố không gian huyện Châu Đức  
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Xây dựng Châu Đức trở thành huyện nông thôn phát triển trù 
phú, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kết cấu hạ tầng để phát triển các 
ngành công nghiệp và dịch vụ, chú trọng hiệu quả, chất lượng và yêu cầu phát 
triển bền vững, nâng cao mức sống của toàn thể nhân dân, bảo đảm công bằng 
xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.  Tầm nhìn đến năm 2050, Châu Đức trở 
thành khu vực kinh tế năng động, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo với công nghệ tiên tiến, các ngành dịch vụ tổng hợp phát triển hiện 
đại, khu vực nông thôn trù phú, phát triển theo các mô hình nông nghiệp sinh thái, 
hữu cơ, bền vững.  
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(2). Động lực phát triển: 

(i). Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm 
hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, với cây trồng lâu năm là chủ lực. Tập 
trung các loại cây trồng chủ đạo như: Tiêu, cà phê, cao su, ca cao, cây ăn 
quả các loại, điều…; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao năng suất, 
chất lượng, giá trị sản phẩm. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô 
hình trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp. Xây dựng hệ thống trạm trại 
kỹ thuật phục vụ chăn nuôi, sản xuất con giống tốt, xây dựng chuỗi sản xuất 
chăn nuôi - giết mổ - thực phẩm an toàn vệ sinh. 

(ii). Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại khu công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ Châu Đức (Sonadzi), khu công nghiệp Đá Bạc, các đô thị Ngãi Giao, 
Kim Long, các xã Bình Ba, Cù Bị và dọc các trục QL56, ĐT991, đường Suối 
Nghệ - Đá Bạc.  

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 424,6 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 147.426 người; đến năm 2025 khoảng 
156.700 và đến năm 2030 đạt khoảng 175.000 người.  

(2). Tính chất: Là địa bàn phát triển kinh tế tổng hợp:  sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics…; Là địa bàn phát triển nông nghiệp và 
hướng tới trở thành khu vực phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, trung tâm 
logistics quy mô lớn; 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn:  

• Phát triển mở rộng thị trấn Ngãi Giao hiện nay mở rộng đô thị về phía 
Nam, tạo chuỗi liên kết phát triển với khu vực Bình Ba, Suối Nghệ, tạo 
thành không gian đô thị chính phía Nam.  

• Phát triển đô thị Kim Long là hạt nhân phát triển của khu vực phía Bắc 
Châu Đức, chức năng chính là trung tâm dịch vụ phát triển của khu vực 
phía Bắc;  

• Phát triển mở rộng đô thị theo trục QL56, đầu tư hạ tầng, tầm nhìn đến 
năm 2050 hình thành các khu vực phát triển đô thị mới ở Xà Bang và 
Cù Bị.  

•  Các xã phía Đông QL56 gồm: Bình Giã, Bình Trung, Quảng Thành, 
Xuân Sơn, Sơn Bình, Đá Bạc, Suối Rao: Là các xã chủ yếu phát triển 
nông nghiệp, trong đó riêng tại khu vực Đá Bạc ngoài nông nghiệp, phát 
triển công nghiệp năng lượng tái tạo. 

• Khu vực phía Tây QL56 và khu vực dọc QL56 gồm:  Nghĩa Thành, Suối 
Nghệ, Bình Ba, Bàu Chinh, Kim Long, Cù Bị, Xà Bang, Láng Lớn: Là các 
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địa bàn tiếp tục phát triển nông nghiệp; đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ 
sang phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hoá 

(ii). Định hướng không gian sản xuất công nghiệp: Trong thời kỳ 2021-2030, 
không gian sản xuất công nghiệp tập trung tại khu công nghiệp và đô thị 
dịch vụ Châu Đức (Sonadezi), thuộc xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành; khu 
công nghiệp Đá Bạc và cụm công nghiệp Ngãi Giao; phát triển các khu công 
nghiệp mới tại Cù Bị, Xà Bang và Bình Ba theo định hướng phát triển khu 
công nghiệp của tỉnh để sẵn sàng đón nhận những điều kiện thuận lợi như 
tác động lan tỏa phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, sau khi 
Chính phủ đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông kết nối quốc 
gia trong vùng như: Nâng cấp hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải tương 
xứng với loại cảng biển đặc biệt của quốc gia, hoàn thành sân bay quốc tế 
Long Thành, đầu tư tuyến Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đường Vành đai 
4 TP. Hồ Chí Minh, QL51C… với điều kiện nhà đầu tư có phương án bảo 
vệ nguồn nước ở khu vực các hồ Đá Đen, Châu Pha, Kim Long… và có giải 
pháp khả thi về tác động môi trường (chất thải, nước thải công nghiệp và 
nước thải, rác thải sinh hoạt đô thị...).) Tiếp tục mở rộng không gian phát 
triển công nghiệp, dịch vụ ở khu vực phía Nam thị trấn Ngãi Giao, gắn với 
chuỗi công nghiệp tại KCN - đô thị - dịch vụ Châu Đức (Sonadezi), trong đó, 
ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp “xanh”, sạch và có công nghệ cao, 
ít ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo an toàn cho vùng “xanh” môi trường. 

(iii). Định hướng không gian phát triển dịch vụ, trong thời kỳ 2021-2030 hình 
thành trung tâm dịch vụ tổng hợp: Thương mại, triển lãm, trưng bày giới 
thiệu sản phẩm công nghiệp... tại Suối Nghệ; tầm nhìn đến năm 2050 định 
hướng phát triển các trung tâm dịch vụ tổng hợp, dịch vụ logistic: (i) tại Bình 
Ba để bổ sung, mở rộng trung tâm dịch vụ tổng hợp tại Suối Nghệ, đáp ứng 
nhu cầu khu vực phía Nam, gắn với việc phát triển các đô thị tại Suối Nghệ 
và Bình Ba; (ii) tại Cù Bị và Xà Bang, đáp ứng nhu cầu phát triển tại khu 
vực phía Bắc huyện. Tiếp tục định hướng phát triển các khu du lịch trên địa 
bàn tại:  Bàu Sen, Thác Hoà Bình, Hồ Tầm Bó, Hồ Đá Bàng, Hồ Suối Giàu, 
sân gôn (golf) giáp ranh khu công nghiệp đô thị Châu Đức. 

(iv). Phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung tại địa bàn các xã phía Đông và 
phía Bắc huyện: Bàu Chinh, Láng Lớn, Kim Long, Suối nghệ, Nghĩa Thành, 
Sơn Bình, Xuân Sơn, Quảng Thành, Xà Bang, Bình Ba, Cù Bị và Bình Giã. 
Đẩy mạnh sự chuyển đổi cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng thúc 
đẩy hình thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
trước mắt quy hoạch và đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn, Cù Bị và Quảng Thành, nhằm tạo ra 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng những công nghệ tiên tiến, tác 
động tích cực vào việc chuyển nông nghiệp truyền thống sang nền nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có hàm 
lượng chất xám cao vào sản xuất. Dự án có chức năng tác động, hỗ trợ, 
dẫn dắt các doanh nghiệp nông nghiệp, nông dân sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, hướng đến xây dựng nền 
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nông nghiệp công nghệ cao; huấn luyện, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
nông nghiệp công nghệ cao và ươm tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp nông 
nghiệp công nghệ cao cả về công nghệ và tổ chức hoạt động. 

4.6. Định hướng phân bố không gian huyện Đất đỏ 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh 
phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch, phát triển nông nghiệp, thủy sản 
xanh, sạch, hữu cơ, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và gắn với phát triển du 
lịch; thu hút đầu tư có chọn lọc vào khu công nghiệp Đất Đỏ. Đến năm 2025, hoàn 
thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng các đô thị Đất Đỏ và Phước Hải; đồng thời 
tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn theo bộ tiêu chí xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Nâng cao 
chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội; đến năm 2030 trở thành 
một địa bàn phát triển hài hoà về kinh tế, xã hội, bảo vệ tốt tài nguyên môi trường 
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tầm nhìn hướng tới năm 2050, Đất Đỏ trở thành 
một địa bàn phát triển toàn diện, các đô thị văn minh với với kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hoàn chỉnh và đồng bộ; khu vực nông thôn phát triển trù phú với nền sản xuất 
nông nghiệp chủ yếu ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm được quản lý theo các 
tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap. 

(2). Động lực phát triển: 

(i). Phát triển công nghiệp tại khu công nghiệp Đất Đỏ 1, hoàn thành di dời các 
cơ sở chế biến hải sản vào cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An, triển 
khai đầu tư cụm công nghiệp Phước Long Thọ. 

(ii). Phát triển du lịch tại khu vực ven biển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, 
phát triển du lịch sinh thái biển, sinh thái núi rừng, du lịch cộng đồng.  Kết 
hợp chặt chẽ phát triển du lịch với xây dựng các khu văn hóa - thể thao vui 
chơi, giải trí và dịch vụ khác, tạo kết nối không gian du lịch với các địa bàn 
trong hành lang kinh tế du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giữ gìn và tôn 
tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng phục vụ du lịch. Phát triển các ngành dịch vụ thương mại, giáo dục, 
đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hoá thể thao... 

(iii). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác 
hải sản theo hướng bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với ổn định 
sinh kế cho ngư dân. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 
nhất là các công trình thuỷ lợi, giao thông; tăng cường năng lực phòng, 
chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ rừng 
phòng hộ và đa dạng sinh học Núi Minh Đạm. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô:  
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(i). Đất đai: 189,74 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 74.517 người; đến năm 2025 khoảng 
80.000 người và đến năm 2030 khoảng 88.000 người. 

(2). Tính chất: Là địa bàn phát triển kinh tế tổng hợp: dịch vụ du lịch, công nghiệp, khai 
thác hải sản và nông nghiệp; trong đó trọng tâm là phát triển du lịch và các dịch vụ 
hỗ trợ du lịch; Nằm trong hành lang kinh tế ven biển phía Nam, trọng điểm phát 
triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết nối với các vùng phát triển du lịch tại 
Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Định hướng phát triển đô thị và nông thôn:   

• Thị trấn Đất Đỏ là trung tâm hành chính - chính trị của huyện, trung tâm 
sản xuất công nghiệp và dịch vụ, gắn với hoàn thiện Khu công nghiệp 
Đất Đỏ I;  

• Thị trấn Phước Hải là đô thị biển với chức năng chính là dịch vụ du lịch;  

• Đô thị mới Lộc An bố trí không gian phát triển trên cơ sở quy hoạch trung 
tâm xã Lộc An và vùng phụ cận. Tính chất là đô thị dịch vụ du lịch ven 
biển, dịch vụ hậu cần thuỷ sản.  

• Xã Long Tân chủ yếu phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xã 
Phước Long Thọ chủ yếu phát triển nông nghiệp, trên địa bàn có khu 
công nghiệp Đất Đỏ 1; xã Láng Dài chủ yếu phát triển nông nghiệp, trên 
địa bàn dự kiến xây dựng sân bay Đất Đỏ; xã Phước Hội chủ yếu phát 
triển nông nghiệp và các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết 
hợp phụ vụ du lịch; xã Long Mỹ chủ yếu phát triển nông nghiệp và các 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phục vụ du lịch. 

(ii). Định hướng không gian sản xuất công nghiệp:  

• Khu công nghiệp Đất Đỏ I: 496ha, tại thị trấn Đất Đỏ và xã Phước Long 
Thọ. 

• Cụm công nghiệp Phước Long Thọ: tại xã Phước Long Thọ, trung tâm 
huyện Đất Đỏ, mục tiêu để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ 
và vừa đang tồn tại không theo quy hoạch trên địa bàn huyện. 

• Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An: quy mô 38ha, tại xã Lộc An 
phía Nam huyện; mục tiêu để di dời các cơ sở chế biến hải sản trên địa 
bàn huyện. 

(iii). Toàn bộ không gian phát triển du lịch của huyện Đất Đỏ nằm ở hành lang 
kinh tế ven biển phía Nam huyện, từ phía QL55 đến Biển Đông:   

• Khu vực ven biển thuộc địa phận Thị trấn Phước Hải và xã Lộc An, phát 
huy lợi thế cảnh quan núi Minh Đạm và rừng phòng hộ núi Minh Đạm, 
rừng phòng hộ ngập mặn cửa Lộc An, cảng cá, bến cá, các khu nuôi 
thuỷ sản… định hướng khai thác du lịch biển, nghỉ dưỡng sinh thái rừng, 
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biển, đô thị biển, thể thao biển, thể thao leo núi, sân golf, du lịch ẩm 
thực, du lịch trải nghiệm hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản;… 
kết nối với hàng lang kinh tế du lịch, đô thị ven biển của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu.   

• Khu vực từ phía Nam QL55 đến khu vực ven biển, định hướng phát triển 
các hoạt đông sản xuất nông nghiệp, nuôi thuỷ sản, phát triển các nghề 
truyền thống, các dịch vụ phục vụ du lịch, khai thác các dịch vụ ăn uống, 
ẩm thực, tham quan trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ 
sản; mua bán các sản phẩm nông, thuỷ sản đặc sản cả huyện, các sản 
phẩm nghề truyền thống. Phát triển mở rộng đô thị, dịch vụ bất động 
sản…. 

(iv). Không gian sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu tại các xã Long Tân, 
Phước Long Thọ, Láng Dài và phân bố rải rác ở các địa bàn khác. Trong 
thời kỳ quy hoạch, tập trung phát triển theo chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm cây trồng vật nuôi; chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh, bảo vệ môi 
trường… Chú trọng nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp. Việc chuyển đổi cũng phải trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ các yếu tố: 
Điều kiện thổ nhưỡng đất đai, nguồn nước; kinh nghiệm sản xuất; chuyển 
giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… và đặc biệt là thị trường sản phẩm. 

(v). Từng bước giảm quy mô hoạt động khai thác hải sản, nuôi trồng thuỷ sản 
nước mặn, lợ ở khu vực xã Lộc An và thị trấn Phước Hải, để nhường không 
gian cho những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và có khả năng mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn như phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị. 
Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong thời kỳ quy hoạch sẽ không 
dựa vào mở rộng quy mô, mà cần tập trung đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh 
ứng dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

4.7. Định hướng phân bố không gian huyện Long Điền 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là du lịch, phát triển 
Long Điền trở thành một trung tâm dịch vụ quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
phát triển nông nghiệp, thủy sản bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và gắn với 
phát triển du lịch, từng bước giảm dần quy mô ngành thuỷ sản, gắn với chương 
trình hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp. Đến năm 2025, hoàn thiện cơ bản 
hệ thống kết cấu hạ tầng các đô thị Long Điền và Long Hải theo quy hoạch, mở 
rộng khu vực phát triển đô thị hướng đến kết nối chặt chẽ về hệ thống hạ tầng đô 
thị với thành phố Vũng Tàu và TP. Bà Rịa; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ 
tầng khu vực nông thôn theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo 
đảm công bằng xã hội; bảo vệ tốt tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội. Tầm nhìn hướng tới năm 2050, Long Điền trở thành một phần đô thị phát 
triển đồng bộ của Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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(2). Động lực phát triển: 

(i). Phát triển du lịch bền vững; đa dạng hóa các loại hình du lịch, chú ý phát 
triển du lịch sinh thái biển, sinh thái núi rừng, du lịch cộng đồng.  Kết hợp 
chặt chẽ phát triển du lịch với xây dựng các khu văn hóa - thể thao vui chơi, 
giải trí và dịch vụ khác. Giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch 
sử văn hóa, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Phát triển các 
ngành dịch vụ thương mại, giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn 
hoá thể thao... 

(ii). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác 
hải sản theo hướng bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với ổn định 
sinh kế cho ngư dân. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, 
nhất là các công trình thuỷ lợi, giao thông; tăng cường năng lực phòng, 
chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ rừng 
phòng hộ và đa dạng sinh học Núi Minh Đạm. 

(iii). Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; thu hút đầu tư, lấp 
đầy các cụm công nghiệp Tam Phước và An Ngãi. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển  

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 77,67 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 137.759 người; đến năm 2025 khoảng 
146.000 người và đến năm 2030 khoảng 155.500 người. 

(2). Tính chất: Là vùng kinh tế tổng hợp, trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại, công 
nghiệp, khai thác hải sản và nông nghiệp; là vùng giàu tiềm năng về phát triển du 
lịch cảnh quan biển, rừng núi; Nằm trong hành lang kinh tế ven biển phía Nam, 
trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết nối với các vùng phát 
triển du lịch tại Vũng Tàu, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Hệ thống đô thị và điểm dân cư của huyện chủ yếu nằm trên trục QL55, 
TL44A và đường ven biển (ĐT994), định hướng phát triển không gian đô 
thị theo hướng mở rộng liên kết giữa thị trấn Long Điền, thị trấn Long Hải 
và các xã An Ngãi, Phước Hưng, Phước Tỉnh, đảm bảo khả năng liên kết, 
hỗ trợ, tiến tới hợp thành một tổng thể không gian có hệ thống kết cấu hạ 
tầng đô thị đồng bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, tạo 
sự kết nối chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị của các thành phố 
Vũng Tàu và TP. Bà Rịa, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi 
khí hậu. Các khu vực đô thị gồm: 

• Khu đô thị trung tâm hành chính Long Điền, gồm toàn bộ thị trấn Long 
Điền hiện nay;  

• Khu đô thị mới Tây Long Điền, gồm toàn bộ khu vực phía Tây TL44A xã 
An Ngãi từ giáp ranh TP. Bà Rịa đến giáp xã Phước Hưng; 
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• Khu trung tâm công nghiệp An Ngãi, gồm một phần phía Đông trục 
TL44A xã An Ngãi, từ huyện lộ 31 (Hương lộ 14- Dinh Cố) đến giáp giáp 
xã Phước Hưng;  

• Khu đô thị Long Hải, gồm toàn bộ phạm vi thị trấn Long Hải và xã Phước 
Hưng, được xác định là trung tâm du lịch ven biển chất lượng cao, kết 
hợp dịch vụ, thương mại, văn hóa, thể thao;  

• Khu đô thị Phước Tỉnh, bao gồm toàn bộ phạm vi xã Phước Tỉnh, được 
xác định là khu đô thị cải tạo và chỉnh trang, phát triển về lĩnh vực cảng 
đường thủy, dịch vụ du lịch, giữ gìn nghề làng nghề truyền thống. 

(ii). Mở rộng không gian phát triển du lịch bao gồm toàn bộ khu vực ven biển 
thuộc thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, Phước Tỉnh để khai thác lợi thế 
biển.  

• Khu vực ven biển thuộc địa phận Thị trấn Long Hải, phát huy lợi thế cảnh 
quan núi Minh Đạm và rừng phòng hộ núi Minh Đạm, định hướng khai 
thác du lịch biển, nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển, đô thị biển, thể thao 
biển, thể thao leo núi, sân golf, du lịch ẩm thực, du lịch trải nghiệm hoạt 
động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản;… kết nối với hàng lang kinh tế du 
lịch, đô thị ven biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Khu vực thuộc các xã Phước Hưng, Phước Tỉnh: Cải tạo môi trường 
ven biển để phát triển du lịch; phát huy các cảng cá, bến cá, các khu 
nuôi thuỷ sản,  định hướng phát triển các hoạt đông khai thác hải sản, 
nuôi thuỷ sản, phát triển các nghề truyền thống,… để phát triển các dịch 
vụ phục vụ du lịch, khai thác các dịch vụ ăn uống, ẩm thực, tham quan 
trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; mua bán các sản 
phẩm nông, thuỷ sản đặc sản cả huyện, các sản phẩm nghề truyền 
thống… Từng bước thu hẹp hoạt động khai thác thủy sản để nhường 
không gian cho những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và có khả 
năng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn như phát triển du lịch, dịch vụ, 
phát triển đô thị. 

(iii). Ổn định không gian sản xuất nông nghiệp tại các xã An Nhứt, Tam Phước 
và phía Đông thị trấn Long Điền. Phân bố không gian hoạt động khai thác 
thủy sản, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá vẫn tập trung tại khu vực Phước 
Tỉnh. 

(iv). Không gian sản xuất công nghiệp tập trung tại xã Tam Phước và xã An 
Ngãi, nơi bố trí các cụm công nghiệp 

4.8. Định hướng phân bố không gian huyện Côn Đảo 
a). Mục tiêu phát triển 

(1). Mục tiêu phát triển: Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Côn Đảo, hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ du lịch và dịch vụ chất lượng 
cao, trên cơ sở chú trọng hiệu quả, chất lượng và yêu cầu phát triển bền vững, 
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nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Tầm nhìn 
hướng tới năm 2050, Côn Đảo trở thành một đô thị sinh thái biển đặc sắc phát 
triển toàn diện, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các giá trị di tích lịch sử cách 
mạng, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học được bảo vệ và phát huy, trở 
thành động lực thu hút đầu tư và phát triển Côn Đảo bền vững. 

(2). Động lực phát triển: Khai thác tiềm năng, lợi thế điều kiện tự nhiên, môi trường 
biển đảo, sự hấp dẫn của cảnh quan, đa dạng sinh học, di tích lịch sử cách mạng 
loại đặc biệt  cấp quốc gia… phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh, 
sạch và bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng 
sinh học, phát huy giá trị của Vườn quốc gia Côn Đảo và di tích lịch sử cách mạng 
quốc gia đặc biệt… Tạo ra những cơ hội để phát triển du lịch sinh thái có giới hạn 
tại các khu vực được xác định trong phạm vi Vườn quốc gia và trên đảo. 

b). Định hướng phân bố không gian phát triển 

(1). Quy mô: 

(i). Đất đai: 75,79 km2. 

(ii). Dân số: hiện trạng năm 2020 là 9.120 người; đến năm 2025 khoảng 10.800 
người; đến năm 2030 khoảng 12.800 người (không tính dân số là khách du 
lịch quy đổi). 

(2). Tính chất: Là khu du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển đảo quốc gia, tầm cỡ khu 
vực và quốc tế; Là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, có giá trị tôn 
vinh và giáo dục truyền thống lịch sử; Là khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng 
rừng, biển của quốc gia và quốc tế; Có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh. 

(3). Các định hướng phát triển không gian chính: 

(i). Bố trí không gian phát triển các khu du lịch: 

• Toàn bộ Côn Đảo được quy hoạch phát triển trở thành Khu du lịch quốc 
gia với tính chất là đô thị du lịch sinh thái biển đảo. Trong đó các khu 
vực tập trung phát triển cơ sở dịch vụ du lịch gồm: Trung tâm Côn Sơn, 
khu Cỏ Ống và khu Bến Đầm.  

• Đối với phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo chủ yếu 
là theo hình thức cho các doanh nghiệp du lịch thuê môi trường rừng để 
thực hiện. Mọi hoạt động du lịch trong Vườn quốc gia phải tuyệt đối tuân 
thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp.  

• Đối với diện tích rừng thuộc Vườn quốc gia trên đảo Côn Sơn, tại những 
khu vực không giáp biển, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái dưới 
tán rừng như: (i) Du lịch nghỉ dưỡng, thư giãn, ngắm cảnh; (ii) Du lịch 
thể thao: đi bộ trong rừng, leo núi, yoga, thiền; (iii) Khám phá thiên nhiên, 
quan sát động vật hoang dã kết hợp tham quan các điểm di tích lịch sử, 
văn hóa và các thắng cảnh khác của Côn Đảo.  

• Đối với diện tích rừng thuộc Vườn quốc gia trên đảo Côn Sơn tại những 
khu vực tiếp giáp biển và các đảo nhỏ, phát triển các sản phẩm du lịch: 
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(i) Nghỉ dưỡng, thư giãn, ngắm cảnh; (ii) Du lịch thể thao: đi bộ trong 
rừng, leo núi, yoga, thiền; (iii) Khám phá thiên nhiên, quan sát động vật 
hoang dã; (iv) Du lịch thể thao biển như: tắm biển, bơi có ống thở, lặn 
có bình dưỡng khí xem san hô và sinh vật biển… 

(ii). Bố trí không gian phát triển đô thị:  Côn Đảo sẽ phát triển thành đô thị sinh 
thái biển đảo, với các khu dân cư đô thị tập trung tại Trung tâm Côn Sơn, 
Khu Cỏ Ống và khu Bến Đầm. 

(iii). Bố trí không gian các vùng bảo tồn: 

• Không gian bảo tồn di tích lịch sử cách mạng: Tại Côn Đảo có di tích 
lịch sử quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Quyết định 
số 2163/QĐ-TTg ngày 02/12/2015. Toàn bộ di tích có quy mô diện tích 
đất 110,69ha, trong đó: diện tích khu vực bảo vệ I là 41,04ha; diện tích 
khu vực bảo vệ II là 69,65ha. Định hướng quy hoạch tuân thủ quy định 
về bố trí không gian bảo vệ khu di tích và nội dung quy hoạch tổng thể 
bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. 

• Không gian bảo tồn thiên nhiên: Vườn quốc gia Côn Đảo có tổng diện 
tích 19.883,15 ha. Trong đó, hợp phần bảo tồn rừng (trên cạn) tại các 
đảo là 5.888,15 ha, hợp phần bảo tồn biển là 14.000 ha.. 

(iv). Bố trí không gian các dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp: 
quy hoạch phát triển 01 cụm công nghiệp tại khu vực Bến Đầm, nằm ở phía 
Tây Nam đảo lớn Côn Sơn, cùng với khu đô thị, thương mại, dịch vụ và 
cảng Bến Đầm. 

IX. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG 
SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
1.1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 
Duy trì diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh gồm: VQG Côn Đảo, Khu 
BTTN Bình Châu - Phước Bửu, theo đúng các quyết định về thành lập các VQG, Khu 
BTTN này. Bảo vệ tính đa dạng sinh học về số loài và mật độ các loài động, thực vật tại 
các Khu BTTN Bình Châu - Phước và VQG Côn Đảo, kể cả bảo tồn sinh vật biển quý 
như san hô, rùa biển, thú biển… Hình thành hành lang đa dạng sinh học vùng ven biển 
kéo dài từ Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh đến Long Sơn. Bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn 
ở vùng cửa sông Thị Vải, đảo Long Sơn, đảo Gò Găng và ở Côn Đảo. Triển khai rộng rãi 
các biện pháp quản lý tổng hợp vùng ven biển. Duy trì độ che phủ cây xanh 44,5%, độ 
che phủ rừng 13,5% trong thời kỳ 2021-2030. 

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 
a).  Về quản lý chất thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường 

(1). Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt yêu cầu về BVMT đạt 100% 
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(2). Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, 
đạt 100% 

(3). Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn đạt 90% 

(4). Tỷ lệ lưu lượng nước thải ở các đô thị loại III trở lên được xử lý tập trung đạt 
QCVN, đạt 50% 

(5). Tỷ lệ lưu lượng nước thải ở các đô thị loại I, II được xử lý tập trung đạt QCVN đạt 
75% 

(6). Tỷ lệ nước thải y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện được 
thu gom, xử lý đạt 100% 

(7). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom đạt 100% 

(8). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom đạt 90% 

(9). Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy an toàn đạt trên 100% 

(10). Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy 
đạt 100% 

(11). Tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, xử lý đạt trên 95% 

(12). Số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh đạt 100% 

(13). Tỷ lệ các điểm quan trắc ở sông phục vụ cấp nước sinh hoạt có chất lượng nước 
đạt Cột A2 đạt 70% 

(14). Tỷ lệ các hồ cấp nước sinh hoạt có chất lượng nước đạt Cột A2 đạt 100% 

(15). Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 100% 

(16). Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% 

(17). Tỷ lệ diện tích đất cây xanh công cộng trong các đô thị loại I, II,  III () đạt 10 - 15 
m2/người 

(18). Nồng độ các chất ô nhiễm không khí ở đô thị, khu dân cư trừ khu vực ven đường 
đạt QCVN 

(19). Khí thải các cơ sở CN được xử lý đạt QCVN  

(20). Mức độ phát thải khí nhà kính trên địa bản tỉnh đạt hạn ngạch do Bộ TN&MT quy 
định. 

b). Về bảo vệ tài nguyên sinh vật, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

(1). Các dự án phát triển đảm bảo điều kiện cơ bản của nền kinh tế xanh, ít chất thải, 
các bon thấp. Đảm bảo kinh tế tuần hoàn sẽ là chủ đạo trong hoạt động kinh tế 
trên địa bàn tỉnh. 

(2). Đảm bảo chất lượng môi trường sống (chất lượng môi trường chung quanh, diện 
tích mảnh xanh/người; chất lượng nhà cửa, công trình hạ tầng về môi trường) 
ngày càng tăng ở tất cả các vùng đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đạt các tiêu 
chí về môi trường tiên tiến do Chính phủ sẽ ban hành trong giai đoạn này.  

(3). Kiểm soát thành công xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường ở tất cả các vùng đô 
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thị, nông thôn, KCN, CCN, công trình hạ tầng. 

(4). Đảm bảo tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch đều xử lý chất thải đạt các 
QCVN tiên tiến sẽ được Chính phủ sẽ ban hành trong giai đoạn này. 

(5). Tiếp tục duy trì và phát triển Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu, VQG Côn Đảo 
và các vùng sinh thái đất ngập nước cửa sông, ven biển; đảm bảo phục hồi tính 
đa dạng sinh học ở mức trước năm 2000. 

(6). Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, hạn chế đến mức 
thấp nhất các tác hại do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

(7). Đạt chỉ tiêu phát thải khí nhà kính tiệm cận bằng không. 

(8). Các sự cố môi trường được quản lý, xử lý tốt, giảm thiểu tối đa thiệt hại về sinh 
mạng, kinh tế và môi trường. 

1.3. Tầm nhìn đến năm 2050 
Thực hiện tốt định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên 
nhiên, ĐDSH và thích ứng BĐKH. Các dự án phát triển đảm bảo điều kiện cơ bản của 
nền kinh tế xanh, ít chất thải, cácbon thấp. Kinh tế tuần hoàn sẽ là chủ đạo trong hoạt 
động kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo chất lượng môi trường sống (chất lượng môi 
trường chung quanh, diện tích mảng xanh/người; chất lượng nhà cửa, công trình hạ tầng 
về môi trường) ngày càng tăng ở tất cả các vùng đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đạt 
các tiêu chí về môi trường tiên tiến do Chính phủ ban hành. Kiểm soát thành công xu 
hướng gia tăng ô nhiễm môi trường ở tất cả các vùng đô thị, nông thôn, KCN, CCN, công 
trình hạ tầng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch đều xử lý chất thải đạt các QCVN 
tiên tiến do Chính phủ ban hành. Duy trì và phát triển Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu, 
VQG Côn Đảo và các vùng sinh thái đất ngập nước cửa sông, ven biển; đảm bảo phục 
hồi tính đa dạng sinh học ở mức trước năm 2000. Chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, nhất là nước biển dâng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại do biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng. Đạt chỉ tiêu phát thải khí nhà kính bằng không. Các sự cố môi trường 
được quản lý, xử lý tốt, giảm thiểu tối đa thiệt hại về sinh mạng, kinh tế và môi trường. 

2. Phương án bảo vệ môi trường 
2.1. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý và bảo vệ môi 

trường 
2.1.1.  Phối hợp trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học 
(1). Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và 

UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học. 

(2). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, đa 
dạng sinh học trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp xác định trong quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học quốc gia và quy hoạch tỉnh. 

(3). Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý và điều phối các đề tài nghiên 
cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến bảo tồn, đa dạng sinh học…. 

(4). Cục Hải quan phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám 
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sát việc xuất nhập khẩu các loài sinh vật biến đổi gen, các loài sinh vật ngoại lai; 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vận chuyển trái 
phép động vật, thực vật qua biên giới theo quy định của pháp luật. 

(5). Các Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại 
vụ, Ban quản lý Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu, Ban quản lý Vườn quốc gia 
Côn Đảo và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng và an 
toàn sinh học của từng đơn vị phù hợp với quy hoạch của tỉnh. 

2.1.2. Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 
(1). Xác định trách nhiệm thực hiện các nội dung phối hợp trong hoạt động truyền 

thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường 

(2). Xác định trách nhiệm thực hiện các nội dung phối hợp trong hoạt động truyền 
thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các sở, ban, ngành 

(3). Xác định trách nhiệm thực hiện các nội dung phối hợp trong hoạt động truyền 
thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội 
đã ký kết liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường  

(4). Xác định trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa - Vũng 
Tàu về các hoạt động truyền thông môi trường, tăng cường tin tức, phóng sự về 
môi trường và các hoạt động được tổ chức theo nội dung kế hoạch được phê 
duyệt. 

(5). Xác định trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp.  

2.1.3. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(1). Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  

(2). Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: Phối hợp, tham gia xây dựng, góp ý dự 
thảo khi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị; cụ thể hóa các chương trình, nghị 
quyết, kế hoạch, văn bản của tỉnh để triển khai thực hiện ở ngành, địa phương. 

2.1.4. Phối hợp trong quản lý chất thải rắn 
a). Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

(1). Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý Nhà nước 
về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

(2). UBND cấp huyện hàng năm báo cáo UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
đến trước ngày 15/01 của năm tiếp theo. 

(3). UBND cấp xã hàng năm báo cáo UBND cấp huyện về quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt đến trước ngày 01/01 của năm tiếp theo. 

b).  Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các 
KCN tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải rắn công nghiệp thông thường; quản 
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lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 
phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh 
báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương về công tác quản lý chất thải 
rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh theo quy định.  

c). Đối với chất thải rắn nguy hại 

(1). Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý các hoạt động và hồ sơ, báo cáo, 
hợp đồng, chứng từ của các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. 

(2). Ban Quản lý các KCN: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế phối 
hợp trong công tác quản lý môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

(3). Sở Xây dựng: Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải 
rắn trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hướng 
dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện. 

(4). Sở Y tế: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy 
hại trên địa bàn tỉnh 

(5). Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 
cấp huyện và các viện, trường thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, phát triển, ứng 
dụng khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường. 

(6). Các sở ngành khác, các UBND huyện, thành phố tham gia công tác quản lý theo 
từng nội dung nhiệm vụ và yêu cầu phối hợp. 

2.2. Phương án phân vùng môi trường 
Dựa theo đặc điểm tự nhiên: địa hình, thổ nhưỡng, thủy hệ, các vùng sinh thái; hiện trạng 
chất lượng môi trường; phân bố đô thị, dân cư, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ranh 
giới hành chính của tỉnh đồng thời tuân thủ quy định của Điều 22 Nghị định 08/2022/NĐ-
CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có thể đề xuất 2 phương 
án phân vùng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dưới đây. 

2.2.1. Phương án phân vùng môi trường theo đặc điểm hiện trạng về tự nhiên và 
hành chính hiện nay (PA1) 

Phương án này áp dụng cho hiện trạng môi trường tự nhiên, phân loại các đô thị và sản 
xuất công, nông nghiệp, thủy sản vào thời điểm năm 2021.  

Bảng 216. Phân vùng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PA1) 

TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ranh giới 

I Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

1.1 

 

Khu dân cư tập 
trung ở đô thị bao 
gồm: nội thành, nội 
thị của các đô thị 

A hoặc 
Vùng 
BVNN 

Nội thành TP.Vũng Tàu 
(đô thị loại I) 

A1 hoặc Tiểu 
vùng BVNN1 

Toàn bộ diện tích các 
phường nội thành, 
nội thị các TP, TX 

Nội thành TP. Bà Rịa A2 hoặc Tiểu 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

706 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ranh giới 

đặc biệt, loại I, loại 
II, loại III theo quy 
định của pháp luật 
về phân loại đô thị 

(đô thị loại II) vùng BVNN2 

Nội thành TX. Phú Mỹ 
(đô thị loại III) 

A3 hoặc Tiểu 
vùng BVNN3 

1.2 

Nguồn nước mặt 
được dùng cho 
mục đích cấp 
nước sinh hoạt 
theo quy định của 
pháp luật về tài 
nguyên nước 

Các hồ cung cấp nước 
sinh hoạt từ 
10.000m3/ngày đêm: 
Sông Ray, Đá Đen, 
Châu Pha, Suối Nhum; 
các hồ An Hải, Quang 
Trung 1,  Quang Trung 
2  ở Côn Đảo và các hồ 
khác đã được tỉnh quy 
hoạch làm nguồn nước 
cấp 

A4 hoặc Tiểu 
vùng BVNN4 

Toàn bộ diện tích mặt 
hồ, lòng hồ và vùng 
cách mép bờ vào thời 
điểm tích đầy nước: 
trên 1.500m. Sẽ do 
UBND tỉnh quyết định  
(xem ghi chú 1)  

1.3 

Khu bảo tồn thiên 
nhiên theo quy 
định của pháp luật 
về đa dạng sinh 
học, lâm nghiệp và 
thủy sản 

Khu BTTN Bình Châu - 
Phước Bửu 

A5 hoặc Tiểu 
vùng BVNN5 

Toàn bộ diện tích 
theo QĐ thành lập 

VQG Côn Đảo A6 hoặc Tiểu 
vùng BVNN6 

Toàn bộ diện tích 
theo QĐ thành lập, 
bao gồm cả diện tích 
trên đảo và trên biển 

1.4 

Khu vực bảo vệ 1 
của di tích lịch sử - 
văn hóa theo quy 
định của pháp luật 
về di sản văn hóa 

 

Khu vực bảo vệ 1 của 
các di tích lịch sử văn 
hóa do Sở Văn hóa – 
Thể thảo quản lý65 

A7 hoặc Tiểu 
vùng BVNN7 

1. Di tích lịch sử cách 
mạng Nhà tù Côn 
Đảo 

2. Di tích lịch sử văn 
hóa Bạch Dinh 

3. Di tích trận địa 
pháo cổ và hầm thủy 
lôi núi Lớn 

II Vùng hạn chế phát thải 

 

2.1 

 

Vùng đất ngập nước 
quan trọng  

B (hoặc 
Vùng 
HCPT) 

Vùng rừng ngập mặn 
cửa sông Cái Mép kéo 
dài ven vịnh Gành Rái 
đến xã đảo Long Sơn 

B1 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT1) 

Toàn bộ diện tích đất 
rừng và bãi bồi ở 
vùng này (Xem ghi 
chú 2) 

 

2.2 

Khu dân cư tập 
trung ở đô thị bao 
gồm cả nội thành, 
nội thị của các đô 
thị loại IV, loại V 
theo quy định của 
pháp luật về phân 
loại đô thị  

Các thị trấn: Ngãi Giao, 
Xuyên Mộc, Long Điền, 
Đất Đỏ, Côn Đảo.  

Các xã ngoại thành TP 
Vũng Tàu, Bà Rịa, TX 
Phú Mỹ (không thuộc 
đô thị loại IV, V nhưng 
thuộc “Khu dân cư tập 
trung ở đô thị”. 

B2 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT2) 

Các khu vực nội 
thành, nội thị của các 
thị trấn Ngãi Giao, 
Xuyên Mộc, Long 
Điền, Đất Đỏ, Côn 
Đảo. 

 Các xã ngoại thành 
TP Vũng Tàu, Bà Rịa, 
TX Phú Mỹ 

                                            
65 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ quyết định về “Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của 
pháp luật về di sản văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Sau đó danh sách các di tích lịch sử - văn hóa thuộc vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt này sẽ được điều chỉnh. 
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TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ranh giới 

 

2.3 

Khu vui chơi giải trí 
dưới nước theo 
quyết định của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh 

Các bãi tắm ở TP Vũng 
Tàu và ở các huyện 
Long Điền, Xuyên Mộc, 
Côn Đảo (được UBND 
tỉnh quyết định) 

B3 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT3) 

Toàn bộ diện tích các 
bãi tắm ở TP Vũng 
Tàu và ở các huyện 
Long Điền, Xuyên 
Mộc, Côn Đảo (đã 
được UBND tỉnh 
quyết định) 

2.4 

Khu vực có yếu tố 
nhạy cảm về môi 
trường khác dễ bị 
tổn thương do tác 
động ô nhiễm môi 
trường  

 

Khu vực nuôi thủy sản 
tập trung: thủy sản rất 
nhạy cảm, dễ tổn 
thương do ô nhiễm môi 
trường nước, đất  

B4 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT4) 

Toàn bộ diện tích các 
vùng nuôi thủy sản 
nước lợ ven sông Thị 
Vải, Cái Mép, ven 
vịnh Gành Rái, đảo 
Long Sơn, Gò Găng  

Giải ven biển nhạy cảm 
với tác động do ô 
nhiễm và BĐKH: Đới 
bờ phía Đông từ Mũi 
Nghinh Phong đến 
Bình Châu 

B5 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT5) 

Toàn bộ diện tích đới 
bờ phía Đông từ mũi 
Nghinh Phong (TP 
Vũng Tàu) đến xã 
Bình Châu (Xuyên 
Mộc) 

2.5 

Hành lang bảo vệ 
nguồn nước mặt 
được dùng cho 
mục đích cấp 
nước sinh hoạt 
theo quy định của 
pháp luật về tài 
nguyên nước 

 

Hành lang bảo vệ 
nguồn nước mặt các 
sông được dùng cho 
mục đích cấp nước 
sinh hoạt ở Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

B6 (hoặc 
Tiểu vùng 
HCPT6) 

Toàn bộ diện tích bề 
mặt và đất ven các 
sông Dinh, Ray và 
các sông không 
nhiễm mặn khác. 
Danh sách các sông 
và khoảng cách bảo 
vệ: do UBND tỉnh 
quyết định. 

III Vùng khác 

3.1 

Vùng sinh thái 
nông nghiệp (lúa, 
rau màu), thủy 
sản, nông thôn có 
địa hình thấp ven 
biển phía Đông C (hoặc 

vùng 
khác - 
VK)  

Các huyện Long Điền, 
Đất Đỏ và các xã ven 
biển huyện Xuyên Mộc 
(không thuộc các vùng 
BVNN và HCPT ở trên) 

C1 (hoặc 
VK1) 

Toàn bộ diện tích các 
huyện Long Điền, Đất 
Đỏ và các xã ven biển 
huyện Xuyên Mộc 
(vùng không thuộc 
các Tiểu vùng BVNN 
và HCPT ở trên) 

3.2 

Vùng sinh thái 
nông nghiệp (cây 
công nghiệp), 
nông thôn có địa 
hình cao phía Bắc 

Vùng nông thôn, nông 
nghiệp của huyện 
Châu Đức, phía Tây và 
Bắc huyện Xuyên Mộc 
(trừ các thị trấn, các hồ 
chứa thuộc vùng HCPT 
hoặc BVNN)  

C2 (hoặc 
VK2) 

Toàn bộ diện tích 
huyện Châu Đức và 
các xã phía Tây và 
Bắc huyện Xuyên 
Mộc (trừ các thị trấn, 
các hồ chứa) 

3.3 Các KCN, cảng  

Các KCN, cảng ven 
sông Thị Vải - Cái Mép 
ở TX Phú Mỹ và các 
KCN, CCN ở các 
huyện, TX, TP. 

C3 (hoặc 
VK3) 

Toàn bộ diện tích các 
KCN, CCN, cảng hiện 
hữu trên địa bàn tỉnh 
(kể cả nằm trong 
vùng BVNN: nội 
thành TP Vũng Tàu, 
Phú Mỹ hoặc trong 
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TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ranh giới 

vùng HCPT (như ở 
các thị trấn, vùng ven 
vịnh Gành Rái…) 
(Xem ghi chú 3) 

Hình 107. Sơ đồ phân vùng môi trường 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần đất liền, 
PA1) 

Hình 108. Sơ đồ phân vùng môi trường 
huyện Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(PA1), toàn bộ diện tích biển thuộc VQG 
đều thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

  

Qua các sơ đồ trên có thể thấy: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt chiếm trên 25% diện tích đất 
liền của tỉnh, khoảng 77 % diện tích trên đảo Côn Sơn và 14.000 ha diện tích biển Côn 
Đảo. 

2.2.2. Phương án phân vùng môi trường theo đặc điểm hiện trạng về tự nhiên và 
hành chính trong tương lai (PA2) 

Về lý luận, phương pháp phân vùng theo PA2 và PA1 là giống nhau. Tuy nhiên kết quả 
phân vùng có khác nhau nhưng không nhiều. Theo PA2: Giả định vào năm 2030: tất các 
các xã ngoại thành các TP. Vũng Tàu, Bà Rịa, TX. Phú Mỹ đều được chuyển thành 
phường nội thành, các thị trấn Côn Đảo, Long Điền, Ngãi Giao sẽ lên đô thị loại III và diện 
tích canh tác lúa trên địa bản tỉnh bị thu hẹp, không còn cánh đồng nào trên 500 ha chuyên 
canh lúa 2-3 vụ và toàn bộ diện tích các khu bảo tồn sẽ không thay đổi. Khi đó phân vùng 
môi trường cũng tương tự như PA1 nhưng toàn bộ diện tích các TP. Vũng Tàu, Bà Rịa, 
TX. Phú Mỹ, toàn bộ diện tích đô thị Côn Đảo, Long Điền, Ngãi Giao sẽ thuộc Vùng Bảo 
vệ nghiệm ngặt và sẽ không còn vùng đất nông nghiệp nào thuộc vùng Hạn chế phát thải. 

Ngoài ra, theo PA2: Một số Tiểu vùng môi trường trong các Vùng môi trường có thay đổi 
về ranh giới so với PA1. 

Bảng 217. Phân vùng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PA2) 

TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ghi chú 

I Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 
1 Vùng đô thị đông A TP. Vũng Tàu A1 Toàn bộ diện tích 
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TT Tên vùng Ký hiệu Tiểu vùng Ký hiệu Ghi chú 
dân cư TP. Bà Rịa A2 các TP, TX 

TX. Phú Mỹ A3 

2 Khu bảo tồn B 
BTTN Bình châu - Phước 
Bửu B1 Toàn bộ diện tích 

theo QĐ thành lập 
VQG Côn Đảo B2 

II Vùng hạn chế phát thải 

 
1 
 

Vùng đất ngập 
nước (ĐNN) quan 
trọng  
 

C 

ĐNN có rừng ngập mặn 
ven vịnh Gành Rái C1  

Hồ chứa - đất ngập nước 
nội đồng C2 Đá Đen  sông Ray  

Châu Pha 

2 Vùng đới bờ D Đới bờ từ Mũi Nghinh 
Phong đến Bình Châu D1  

3 Vùng công nghiệp 
tập trung  E KCN Phú Mỹ E1 Phú Mỹ 1,2,3; Mỹ 

Xuân A1, A2, B1… 

III Vùng khác 

1 
Vùng sinh thái 
nông nghiệp - đô 
thị hóa 

G 

Vùng sinh thái nông 
nghiệp-đô thị hóa Long 
Điền  

G1 Trong quá trình đô 
thị hóa  

Vùng sinh thái nông 
nghiệp- thủy sản đô thị hóa 
Đất Đỏ 

G2 Trong quá trình 
chuyển đổi  

2 Vùng nông thôn   

Vùng nông thôn  với HST 
nông nghiệp Châu Đức G3 Chủ yếu là cao su, 

hồ tiêu,.. 

Vùng nông thôn  với HST 
nghiệp Xuyên  Mộc G4 Chủ yếu cây cao su, 

điều,.. 

 
Hình 109. Sơ đồ phân vùng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PA2) 
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2.3. Phương án quan trắc chất lượng và cảnh báo môi trường  
2.3.1. Xác lập các điểm quan trắc  
a). Các điểm quan trắc ô nhiễm đất 

Ngoài 32 điểm quan trắc đất hiện trạng được giữ nguyên, bổ sung thêm 20 điểm quan 
trắc đất, cụ thể như sau: 

(1). 9 điểm quan trắc tương ứng với 09 loại đất đại điện cho các KCN trên địa bàn tỉnh, 
bao gồm: Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân B1-Conac, Phú Mỹ II, Mỹ Xuân B1-Đại Dương, 
Châu Đức, Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng, Phú Mỹ 3, Đất Đỏ 1, Đá Bạc. 

(2). 3 điểm quan trắc đại diện cho 3 loại đất nông nghiệp, bao gồm: đất trồng cây công 
nghiệp dài ngày, đất trồng cây công nghiệp ngắn ngày và đất trồng màu. 

(3). 5 điểm quan trắc tương ứng với đất vùng ven biển thuộc các huyện: Long Điền, 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Phú Mỹ, Côn Đảo. 

(4). Bổ sung 3 điểm quan trắc đại diện tương ứng với các khu dân cư đô thị thuộc: TP. 
Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền.  

b). Các điểm quan trắc chất lượng nước dưới đất 

Giữ nguyên 10 điểm quan trắc chất lượng nước dưới đất như hiện trạng, đồng thời bổ 
sung thêm 36 điểm quan trắc nước trên địa bàn tỉnh như sau: 

(1). 9 điểm quan trắc đại diện tương ứng với 9 tầng chứa nước theo tiêu chí mực nước 
dưới đất.  

(2). 9 điểm quan trắc đại diện tương ứng với 9 tầng chứa nước theo tiêu chí sụt lún 
đất.  

(3). 9 điểm quan trắc đại diện tương ứng với 9 tầng chứa nước theo tiêu chí xâm nhập 
mặn.  

(4). 9 điểm quan trắc đại diện tương ứng với 09 tầng chứa nước theo tiêu chí ô nhiễm 
nước dưới đất.  

c). Các điểm quan trắc chất lượng nước mặt sông  

Giữ nguyên 43 điểm quan trắc nước mặt sông như hiện trạng và bổ sung các điểm quan 
trắc nguồn tác động (thứ cấp) đối với các điểm quan trắc nước mặt sông. Cụ thể: 

(1). 11 điểm quan trắc đại diện tương ứng với các nguồn tác động (thứ cấp) đối với 
các điểm quan trắc nước mặt các sông gồm: Sông Thị Vải (2 điểm), Sông Dinh (2 
điểm), sông Ray (1 điểm), sông Đu Đủ (3 điểm), sông Chà Và (2 điểm), sông Cửa 
Lấp (01 điểm). 

(2). 7 điểm quan trắc đại diện tương ứng với các nguồn chịu tác động (thứ cấp) đối với 
các điểm quan trắc nước mặt do hoạt động sinh hoạt, du lịch, công nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, nông nghiệp, giao thông thủy, bến sông. 

d). Các điểm quan trắc chất lượng nước mặt hồ  

Giữ nguyên 33 điểm quan trắc nước mặt hồ hiện trạng và bổ sung các điểm quan trắc 
nguồn tác động (thứ cấp) đối với các điểm quan trắc nước mặt hồ, đầu vào và đầu ra của 
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các hồ chứa nước. Bao gồm: 

(1). 36 điểm quan trắc các điểm đầu vào hồ (1 điểm), giữa hồ (2 điểm) và đầu ra hồ (1 
điểm) của các Hồ: Châu Pha, Đá Bàng, Kim Long, Sông Kinh, Suối Các, Suối 
Nhum, Núi Nhan, An Hải, Quang Trung. 

(2). 21 điểm quan trắc các hồ sông Ray, sông Hỏa, Đá Đen, là các hồ cấp nước sinh 
hoạt chính cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gồm nhánh vào hồ (02 điểm), đánh giá 
diễn biến ô nhiễm (03 điểm) và đánh giá đầu ra (02 điểm). 

e). Các điểm quan trắc quan trắc chất lượng nước biển ven bờ 

Giữ nguyên 29 điểm quan trắc nước biển ven bờ như hiện trạng   

f). Các điểm quan trắc quan trắc khu vực tác động 

Giữ nguyên 9 điểm quan trắc khu vực gây tác động hiện trạng, bổ sung 30 điểm quan 
trắc như sau: 

(1). 14 điểm quan trắc tương ứng với 14 khu công nghiệp. 

(2). 8 điểm quan trắc tương ứng với các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản.  

(3). 8 điểm quan trắc tương ứng với các hoạt động sinh hoạt đô thị.  

g). Các điểm quan trắc chất lượng không khí 

Giữ nguyên 67 điểm quan trắc chất lượng không khí xung quan hiện trạng, bổ sung thêm 
các điểm quan trắc như sau: 

(4). 03 điểm quan trắc chất lượng không khí “nền” gồm: 1 điểm ở Côn Đảo và 02 điểm 
đại diện cho vùng đô thị. 

(5). 18 điểm quan trắc chất lượng không khí xung quanh đại diện tương ứng với không 
khí chịu tác động bởi khu công nghiệp (2 điểm/KCN) : Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân B1-
Conac, Phú Mỹ II, Mỹ Xuân B1-Đại Dương, Châu Đức, Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng, 
Phú Mỹ 3, Đất Đỏ 1, Đá Bạc. 

h). Các điểm quan trắc ô nhiễm trầm tích 

Giữ nguyên 19 điểm quan trắc trầm tích hiện trạng, bổ sung thêm các điểm: 

(1). 8 điểm quan trắc bổ sung cho các hồ: Châu Pha, Đá Bàng, Kim Long, Sông Kinh, 
Suối Các, Suối Nhum, Núi Nhan, An Hải. 

(2). 2 điểm quan trắc trầm tích được bổ sung cho sông Chà Và. 

(3). 2 điểm quan trắc bổ sung đại diện cho các khu nuôi trồng thủy sản. 

(4). 2 điểm quan trắc bổ sung đại diện cho cảng biển, cảng sông. 

i). Các điểm quan trắc hệ sinh thái thủy sinh 

Giữ nguyên 9 điểm quan trắc hệ sinh thái thủy sinh hiện trạng, bổ sung thêm các điểm: 

(1). 4 điểm quan trắc bổ sung trên sông Đu Đủ và sông Chà Và. 

(2). 2 điểm quan trắc bổ sung trên sông Thị Vải và sông Dinh. 
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(3). 10 điểm quan trắc bổ sung cho các hồ: Sông Hỏa, Châu Pha, Đá Bàng, Kim Long, 
Sông Kinh, Suối Các, Suối Nhum, Núi Nhan, An Hải, Quang Trung. 

2.3.2. Đề xuất thông số quan trắc 
a). Thông số quan trắc ô nhiễm đất 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc ô nhiễm đất như hiện nay là: As, Cd, Pb, Cr, 
Cu, Zn. 

(2). Bổ sung thông số đối với đất nông nghiệp: thuốc BVTV và tổng N, tổng P, K dễ 
tiêu, THC. 

(3). Bổ sung thông số đối với đất công nghiệp: PAH, phenol, cyanua. 

b). Thông số quan trắc chất lượng nước dưới đất 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc chất lượng nước dưới đất như hiện nay là: pH, 
TDS, độ cứng, Fe, NO2-, NO3-, Cl-, SO42-, Coliform, Ecoli. 

(2). Đối với các điểm quan trắc đánh giá ô nhiễm:  nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, ORP, 
độ đục, độ muối, độ kiềm, độ cứng tổng số, TSS, BOD5, COD, chỉ số 
pecmanganat, NH4+, PO43-, NO2-, NO3-, HCO3-, SO42-, CO32-, CN-, Cl-, F-, 
S2-, tổng N, tổng P, Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, As, Hg, Se, Al, tổng crôm (Cr), Cr 
(VI), Co, coliform, Ecoli; tổng dầu, mỡ; tổng phenol, tổng hoạt độ phóng xạ, tổng 
hoạt độ phóng xạ, PAHs, hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ 
thực vật photpho hữu cơ, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan 
(PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB), chất hoạt 
động bề mặt. 

(3). Đối với các điểm quan trắc đánh giá toàn diện: Canxi (Ca2+), magie (Mg2+), natri 
(Na+), kali (K+), sắt tổng, nhôm (Al3+), amoni (NH4+), hidrocacbonat (HCO3), 
clorua (Cl-), sunphat (SO42-), cacbonat (CO32-), nitrite (NO2-), nitrate (NO3-), độ 
cứng tổng, độ cứng tạm thời, độ cứng vĩnh viễn, pH, CO2 tự do, CO2 ăn mòn, 
CO2 xâm thực, silicat (SiO2), tổng độ khoáng hóa (sấy ở 105oC), màu, mùi, vị. 

c). Thông số quan trắc chất lượng nước mặt (sông, hồ) 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc chất lượng nước mặt như hiện nay là: pH, DO, 
nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục, Fe, NO2-, NO3-, tổng coliform, 
hóa chất BVTV, Pb, Hg, As. 

(2). Thông số quan trắc bổ sung tùy theo yêu cầu về quản lý và đối tượng tác động: 
EC, TDS, ORP, độ đục, độ muối, độ màu, độ kiềm, độ cứng tổng số, BOD5, TOC, 
NO2-, NO3-,  SO42-, CN-, Cl-, F-, S2-, tổng N, tổng P, Na, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, 
Ni, Cd, tổng crôm (Cr), Cr (VI), E.Coli, tổng dầu, mỡ; tổng phenol, tổng hoạt độ 
phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan 
(PCDD/PCDF), các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB), thực vật 
nổi, động vật nổi, động vật đáy, chất hoạt động bề mặt 

d). Thông số quan trắc chất lượng nước biển ven bờ 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc chất lượng nước biển ven bờ như hiện nay là: 
pH, DO, TSS, NH4+, PO43-, F-, CN-, As, Cd, Pb, Cr6+, tổng Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, 
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Hg, dầu mỡ khoáng, tổng coliform.  

(2). Thông số quan trắc bổ sung tùy theo yêu cầu về quản lý và đối tượng tác động: 
tổng N, tổng P; tổng dầu, mỡ,, tổng phenol, động vật nổi, động vật đáy, hóa chất 
bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ. 

e). Thông số quan trắc chất lượng không khí 

Giữ nguyên các thông số quan trắc chất lượng không khí như hiện nay, cụ thể là:  

(1). Điểm nền: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, NO2, 
SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng. 

(2). Khu vực đô thị và giao thông: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bức 
xạ mặt trời, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi PM10, bụi PM2.5, các hợp chất hữu cơ 
dễ bay hơi (VOC), các hydrocacbon (HC). 

(3). Khu vực bãi rác: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, 
NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng, NH3, CH4, H2S. 

(4). Khu vực du lịch: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, 
NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng. 

(5). Khu vực chế biến hải sản, bến cảng: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp 
suất, bức xạ mặt trời, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng, NH3, H2S. 

(6). Khu vực khai thác khoáng sản: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, 
bức xạ mặt trời, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng, bụi silic. 

(7). Khu vực hoạt động công nghiệp, làng nghề: Hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ 
ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, NO2, SO2, CO, tiếng ồn, bụi lơ lửng. 

Thông số quan trắc bổ sung tùy theo yêu cầu về quản lý và đối tượng tác động: O3, H2S, 
NH3, benzen, toluen, xylen, styren, acetonitril, benzidin, naphtalen, acetaldehyde, anilin, 
cloroform, formaldehyt, tetracloetylen, vinyl clorua, phenol, CH4, methyl mercaptan, 
acrylonitril, acrolein, hydrocacbin, n-octan, xyanua, các PAH, cylohexan, n-heptan, Cl2, 
HF, HCN, H3PO4, H2SO4, HBr, HNO3, HCl, Ni, Hg, Mn, As, Cd, Cr (VI), asin (AsH3), 
PM10, PM2,5, Pb, tổng polyclobiphenyl (PCB), tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF), các hợp 
chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (d1-PCB). 

f). Thông số quan trắc ô nhiễm trầm tích 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc trầm tích như hiện nay là: As, Cd, Pb, Zn, Hg, 
Cr, Cu, tổng hydrocacbon. 

(2). Đối với các khu vực tiếp nhận chất thải công nghiệp, bổ sung: các PAH, hợp chất 
hữu cơ có gốc chlor, phenol, xyanua. 

(3). Đối các khu vực tiếp nhận nước thải từ hoạt động nông nghiệp, bổ sung: thuốc 
BVTV chlo hữu cơ và phospho hữu cơ. 

g). Thông số quan trắc hệ sinh thái thủy sinh 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc hệ sinh thái thủy sinh như hiện nay là: phiêu 
sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy. 
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(2). Phân tích bổ sung, định lượng thực vật phiêu sinh, động vật phiêu sinh. 

(3). Tính toán các chỉ số chỉ thị cho ô nhiễm nước H’. 

h). Thông số quan trắc tác động 

(1). Giữ nguyên các thông số quan trắc tác động như hiện nay là: pH, DO, nhiệt độ, 
BOD5, COD, N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục, tổng Coliform. 

(2). Đối với các khu vực tiếp nhận chất thải công nghiệp, bổ sung: PAHs, thuốc BVTV 
họ chlo hữu cơ và phospho hữu cơ, phenol, xyanua, As, Cd, Pb , Zn, Hg, Cr, Cu, 
tổng hydrocacbon, tổng N, tổng P và quan trắc thủy sinh (chỉ thị ô nhiễm). 

(3). Đối các khu vực tiếp nhận nước thải từ hoạt động nông nghiệp, bổ sung: thuốc 
BVTV họ chlo hữu cơ và phospho hữu cơ, tổng N, tổng P và quan trắc thủy sinh 
(chỉ thị ô nhiễm). 

(4). Đối các khu vực tiếp nhận nước thải từ hoạt động sinh hoạt, bổ sung: tổng N, tổng 
P, E.coli. 

2.3.3. Đề xuất tần suất quan trắc 
Tần suất quan trắc các thành phần môi trường theo quyết định 2875/QĐ-UBND của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là rất tốt, mật độ tần suất quan trắc cao hơn so với quy định trong 
thông tư 24/2017/TT-BTNMT nên đề xuất giữa nguyên. Cụ thể: 

(1). Tần suất quan trắc đất: 2 lần/năm. 

(2). Tần suất quan trắc nước dưới đất: 6 lần/năm 

(3). Tần suất quan trắc nước mặt: 6 lần/năm. 

(4). Tần suất quan trắc nước biển ven bờ: 6 lần/năm. 

(5). Tần suất quan trắc không khí: 12 lần/năm. 

(6). Tần suất quan trắc hệ sinh thái thủy sinh: 2 lần/năm. 

(7). Tần suất quan trắc trầm tích: 2 lần/năm. 

2.4. Giải pháp bảo vệ môi trường 
a). Tăng cường năng lực hệ thống quản lý môi trường  

(1). Hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân lực, trình 
độ chuyên môn và trang thiết bị: ở cấp tỉnh là Sở TN&MT (Chi cục BVMT và các 
phòng, ban liên quan), Công an tỉnh (PC49), các sở ngành liên quan về quản lý tài 
nguyên (Sở NN&PTNT, trong đó có các Ban quản lý khu bảo tồn Bình Châu - 
Phước Bửu, VQG Côn Đảo), Sở Công Thương, Sở Y tế và bộ phận quản lý môi 
trường của Ban quản lý các KCN; ở cấp thành phố, thị xã, huyện là phòng TN&MT; 
ở ở cấp xã/phường và các cơ sở sản xuất kinh doanh là bộ phận và cán bộ chuyên 
trách về quản lý tài nguyên, môi trường. 

(2). Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý tài nguyên, môi 
trường và thường xuyên nâng cao hiệu quả phối hợp 

b). Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo 
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cáo ĐTM và kiểm tra, xác nhận sau thẩm định báo cáo ĐTM  

(1). Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn lập báo cáo ĐTM và thẩm định 
ĐTM thông qua việc đào tạo, tập huấn và tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn công 
việc, không xem xét phê duyệt các dự án đầu tư có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
cao hoặc tác động lớn đến tài nguyên nước, đất, sinh thái và xã hội của tỉnh. 

(2). Công tác lập báo cáo ĐTM và thẩm định ĐTM phải khoa học, khách quan, nghiêm 
túc, tránh bị tác động từchủ đầu tư hoặc các cấp, như vậy mới đảm bảo sàng lọc, 
loại bỏ hoặc thay đổi vị trí, quy mô các dự án có tác động nghiêm trọng đến môi 
trường và xã hội. 

(3). Tăng cường thẩm quyền cưỡng chế cho cơ quan quản lý đối với việc thực thi các 
yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, cam kết BVMT… Tăng cường 
công tác kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu trong Báo cáo ĐTM của Chủ đầu tư 
ngay từ quá trình chọn vị trí, xây dựng đến vận hành các dự án. 

c). Công bố các phân vùng môi trường, quy hoạch BVMT, phân vùng xả thải  

(1). Trên cơ sở các phương án Phân vùng môi trường đã được chuyên gia môi trường 
trong Quy hoạch tỉnh đề xuất, Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị chuyên môn lập 
Phân vùng môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức. Theo đó quy định và 
hướng dẫn cụ thể về sử dụng và bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Kiểm 
soát ô nhiễm từng vùng, tiểu vùng. 

(2). Sau khi Bộ TN&MT hoàn thành Quy hoạch BVMT quốc gia Sở TN&MT phối hợp 
với các đơn vị chuyên môn lập Quy hoạch BVMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và quy 
định, hướng dẫn cụ thể về sử dụng và bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, 
kiểm soát ô nhiễm theo Quy hoạch. 

(3). Cần xem xét lại Phân vùng xả thải đã được Sở TN&MT thực hiện. Việc phân vùng 
xả thải cần dựa theo Phân vùng môi trường theo Luật BVMT 2020. 

d). Tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường, thanh tra, kiểm 
tra các hoạt động bảo vệ môi trường  

(1). Đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhằm phòng ngừa, khống 
chế ô nhiễm xảy ra, hoặc khi có ô nhiễm xảy ra thì có thể chủ động xử lý, nhằm 
giảm thiểu hoặc loại trừ tối đa tác động tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.  

(2). Rà soát, xem xét kỹ các dự án đầu tư ngay từ giai đoạn xin chủ trương đầu tư cho 
đến khâu xét duyệt, thẩm định, không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, 
sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường và các dự án 
có thể xâm phạm các vùng sinh thái nhạy cảm (Khu bảo tồn thiên nhiên, vường 
quốc gia, rừng ngập mặn) hoặc ảnh hưởng xấu đến các vùng “bảo vệ nghiêm 
ngặt”.  

(3). Tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên việc chấp hành pháp luật của tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân trong bảo vệ môi trường.  

(4). Rà soát lập danh sách và kiên quyết xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng mới phát sinh, tập trung công tác kiểm soát ô nhiễm đối với chất thải nguy 
hại. 
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e). Tăng cường nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, BVMT, 
bảo tồn thiên nhiên, ứng phó BĐKH 

(1). Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp 
hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về bảo vệ môi trường; nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
và có ý thức thực hiện trên thực tế. 

(2). Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu trong các cấp học, bậc 
học trong hệ thống giáo dục và đào tạo; mở rộng các chuyên ngành đào tạo về 
môi trường, ưu tiên đào tạo các chuyên ngành có nhu cầu lớn trong xã hội. 

(3). Tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng 
bền vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trong nhân dân, 
tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, cácbon thấp, hài hòa, thân thiện với môi trường. 

(4). Tạo cơ chế, phương pháp dân chủ, công khai để khuyến khích các tổ chức chính 
trị - xã hội và người dân tham gia quản lý môi trường ở địa phương và phản biện, 
góp ý các vấn đề về môi trường, tài nguyên, tác động sinh thái và xã hội do các 
chính sách, các quy hoạch và các dự án gây ra. 

3. Phương án bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 
3.1. Xác định Các vùng, khu vực cần bảo tồn 
3.1.1. Vùng đất ngập nước quan trọng  
Các vùng đất ngập nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có phân bố rải rác tại các hệ sinh 
thái dưới đây. 

(1). Hệ sinh thái ven biển, đảo: đối với phần nội địa, tỉnh có chiều dài đường bờ biển 
304 km, trong đó bờ biển phần đất liền dài 130,7 km (tính theo đường mép nước 
biển thấp nhất trung bình nhiều năm), hình thành bởi các cửa sông nhỏ, các vùng 
đất ngập nước tự nhiên và rừng ngập mặn. Đáng chú ý là các bãi cát ven biển, bãi 
đá ven biển, cồn cát ven biển, rừng ngập mặn tự nhiên, rừng đước trồng. Diện tích 
rừng ven biển gồm 9.309,8 ha của Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu và diện tích 
của VQG Côn Đảo là 19.990,7 ha, trong đó có khoảng 30 ha rừng ngập mặn, 1.500 
ha rạn san hô, 30 ha thảm cỏ biển. 

(2). Hệ sinh thái các thủy vực nội địa: Bà Rịa - Vũng Tàu lại có một hệ thống thủy vực 
khá dày đặc tạo bởi bốn dòng sông chính, bao gồm: sông Thị Vải - Cái Mép; sông 
Dinh; sông Ray; và sông Đu Đủ. Ngoài ra, tỉnh còn có một hệ thống hồ chứa, đập 
dâng, ao, bàu, rạch tự nhiên và nhân tạo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển 
kinh tế, có thể kể đến như: hồ Linh, hồ Tràm, hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Châu 
Pha, hồ Xuyên Mộc, hồ Bàu Sen, hồ Bàu Trũng và hồ Mang Cá. Ngoài ra, còn có 
hồ An Hải và hồ Quang Trung 1,2 của huyện Côn Đảo. 

(3). Hệ sinh thái nông nghiệp: các ruộng lúa, ruộng muối, kênh tưới tiêu nước phục vụ 
nông nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh cũng được xem là một trong những 
sinh cảnh tuy có mức độ đa dạng sinh học thấp nhưng nếu được quản lý, phát 
triển phù hợp thì vẫn có thể cung cấp môi trường sống cho các loài sinh vật, nâng 
cao giá trị đa dạng sinh học của toàn vùng. 
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(4). Hệ sinh thái đô thị: các vùng đất ngập nước thuộc khu vực đô thị cấp tỉnh, thành 
phố, huyện, thị xã, thị trấn phần lớn thuộc về dạng nhân tạo, như: kênh rạch đô 
thị, hồ điều tiết và hồ cảnh quan ở các khu công viên, dân cư và du lịch. 

3.1.2. Các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng  
(1). Cảnh quan sinh thái rừng trên cạn 

Cảnh quan sinh thái rừng trên cạn trong tỉnh đa dạng về nhiều kiểu sinh cảnh nhất, với 
các đặc trưng:  

(i). Rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới ẩm ưu thế cây họ Dầu.  

(ii). Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới thứ sinh.  

(iii). Rừng rụng lá theo mùa ở Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu.  

(iv). Rừng thưa cây lá rộng hơi khô vùng thấp, kiểu rừng hỗn giao cây gỗ - tre 
nứa, kiểu sinh cảnh trảng cỏ cây gỗ rãi rác ở các khu vực núi Dinh - Thị Vải, 
núi Lớn - núi Nhỏ và núi Minh Đạm.  

Cảnh quan sinh thái rừng trên cạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn lưu giữ dân cư 1 số 
nguồn gen hoang dại trong thiên nhiên như các loài cây quý hiếm, đặc hữu mang tính 
đặc trưng của địa phương như: Giẻ Núi Dinh, Le Núi Dinh, Cẩm lai Bà Rịa, Xú hương núi 
Dinh và các loài quan trọng thuộc cây họ Sao Dầu như Dầu cát 

(2). Cảnh quan sinh thái thủy vực nước ngọt: Cảnh quan sinh thái thủy vực nước ngọt 
ở Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm hệ thống các sông và hồ trên địa bàn tỉnh như: sông 
Dinh, sông Thị Vải, sông Ray, sông Đu Đủ; hồ Xuyên Mộc, hồ Đá Đen, hồ Châu 
Pha, hồ sông Ray, hồ suối Cát, hồ suối Rao, hồ suối Môn, hồ Đá Bàng, hồ Tầm 
Bó, hồ Kim Long và hồ suối Nhum.  

(3). Cảnh quan sinh thái nông nghiệp: Cảnh quan sinh thái nông nghiệp bao gồm ruộng 
lúa, nương rẫy, hành lang kênh tưới tiêu, vườn ruộng, vườn nhà, ao nuôi trồng 
thủy sản. Các sinh cảnh của cảnh quan sinh thái này có tính liên tục rất thấp và 
phần lớn bị phân mảnh. Thường được đặc trưng bởi trảng cỏ, cây bụi cùng một 
số cây rừng còn sót lại trong quá trình khai phá rừng nên có sự pha trộn giữa các 
loài cây bụi, thân thảo là một số cây gỗ nhỏ và gỗ lớn.  

(4). Cảnh quan sinh thái đô thị: Cảnh quan sinh thái đô thị được đặc trưng bởi các 
hành lang cây xanh giao thông, rừng đô thị, công viên cây xanh, hành lang kênh 
rạch đô thị, sinh cảnh vườn nhà, vườn rừng, hệ thực vật phục hồi sau san ủi mặt 
bằng, hồ điều tiết và hồ cảnh quan đô thị.  

(5). Cảnh quan sinh thái rừng ngập mặn, cửa sông - ven biển: Cảnh quan sinh thái 
rừng ngập mặn, cửa sông - ven biển là khu vực bao gồm các vùng đất ngập nước 
lợ và lợ mặn) với cây đặc trưng rừng ngập mặn, cùng hệ thống các vùng cửa sông, 
cồn cát, rừng trồng ven biển, phi lao,… tập trung chủ yếu tại các cửa sông Cái 
Mép, sông Dinh, sông Ray, khu vực rừng ngập mặn sông Thị Vải - Cái Mép, sông 
Dinh, sông Đu Đủ.  

(6). Cảnh quan sinh thái san hô và cỏ biển: Khu hệ san hô và thảm cỏ biển tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tập trung chủ yếu tại VQG Côn Đảo.  
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(7). Cảnh quan sinh thái rừng ven biển và đụn cát: Cảnh quan sinh thái này phân bố 
chính vùng ven biển huyện Xuyên Mộc và Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu  

(8). Cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học của rừng phòng hộ: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
nằm ở vùng chuyển tiếp từ vùng núi Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ sang đồng 
bằng Nam Bộ, khu hệ động vật rừng trên cạn của tỉnh trước đây mang những đặc 
điểm như là một phần của khu hệ động vật trên cạn của vùng Đông Nam Bộ. Cho 
đến nay diện tích rừng còn lại không đáng kể, chất lượng rừng bị suy giảm, lại 
phân tán thành những khu vực nhỏ tách rời nhau, xung quanh các khu rừng là 
những vùng đất sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư và khu du lịch; do vậy tài 
nguyên động vật rừng tại các khu rừng phòng hộ nhìn chung rất nghèo nàn về 
thành phần loài, số lượng cá thể.  

3.1.3. Hành lang đa dạng sinh học    
Quy hoạch hành lang ĐDSH trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung vào xây dựng 2 
hành lang đa dạng sinh học gồm: 

(1). Hành lang đa dạng sinh học ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh: có 
diện tích dự kiến khoảng 11.697 ha, bao gồm cửa sông Lòng Tàu, cửa sông Thị 
Vải, bờ tây đảo Long Sơn, một phần vịnh Gành Rái; nằm trong vùng biển thuộc 
huyện Cần Giờ kéo dài đến vùng biển xã Long Sơn.  

Hành lang đa dạng sinh học ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh được 
thành lập nhằm mục tiêu bảo tồn quần thể cá nược Minh Hải và sinh cảnh sống 
của chúng. Hành lang còn góp phần bảo vệ nhiều loài chim di cư quý hiếm như 
Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer (IUCN: EN), Rẽ lớn ngực đốm Calidris 
tenuirostris (IUCN: EN) đến trú đông tại khu vực này.  

(2). Hành lang đa dạng sinh học ven biển Xuyên Mộc - Khu BTTN Bình Châu Phước 
Bửu. Cần nghiên cứu đề xuất trong thời gian tới. 

3.1.4. Các khu bảo tồn ở Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 khu bảo tồn là: Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước 
Bửu và Vườn Quốc gia Côn Đảo. 

3.2. Định hướng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  
(1). Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động ĐDSH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, lập và thực hiện tốt các chương trình dự 
án bảo tồn sinh vật Khu BTTN Bình Châu - Phước và VQG Côn Đảo, kể cả bảo 
tồn sinh vật biển. 

(2). Gắn kết hiệu qủa các quy hoạch, dự án phát triển với bảo vệ môi trường, tài nguyên 
sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; không quy hoạch các dự án 
phát triển hạ tầng đô thị, công nghiệp, giao thông, du lịch xâm phạm vào diện tích 
VQG Côn Đảo, Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu. Không cho phép lập các công 
trình phục vụ du lịch trong vùng lõi các VQG, khu bảo tồn;  

(3). Đảm bảo nguồn nước phục vụ bảo tồn sinh thái và phòng cháy chữa cháy;  

(4). Ngăn cấm các hoạt động săn bắt động vật hoang dã kể cả trên cạn và dưới biển;  
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(5). Nghiên cứu lập và thực hiện quy hoạch hành lang ĐDSH vùng ven biển kéo dài từ 
Khu Dự trữ sinh quyển RNM Cần Giờ đến cửa sông Thị Vải - Cái Mép, ven vịnh 
Gành Rái đến Long Sơn. 

(6). Tăng cường khôi phục giải rừng ngập mặn vùng cửa sông Thị Vải - Cái Mép, đảo 
Long Sơn, đảo Gò Găng và rừng ngập mặn ở Côn Đảo vừa bảo tồn ĐDSH vừa 
ngăn ngừa xói lở bờ biển, tác hại do nước biển dâng, xử lý ô nhiễm và tăng nguồn 
lợi thủy sản cho các địa phương. 

(7). Hướng dẫn và khuyến khích các địa phương, ngành liên quan thực hiện quản lý 
tổng hợp vùng ven biển. 

(8). Phát triển các mô hình kinh tế ở vùng rừng ngập mặn ven biển: kết hợp bảo vệ 
HST rừng ngập mặn và nâng cao đời sống:  Mô hình nuôi tôm sinh thái trong các 
rừng ngập mặn.           

(9). Phát triển các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại các hệ 
sinh thái đất ngập nước ven biển. 

(10). Nghiên cứu phát triển dịch vụ sinh thái tại các các VQG Côn Đảo, khu BTTN Bình 
Châu - Phước Bửu nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn gắn với phát triển kinh tế của 
địa phương. 

(11). Ngăn ngừa ô nhiễm biển, nhất là ô nhiễm do sự cố tràn dầu, sự cố xả thải có chứa 
hàm lượng lớn các chất có độc tính cao; Có các phương án ứng phó sự cố môi 
trường hữu hiệu để giảm thiểu tổn thất cho hệ sinh thái ven biển và ở Côn Đảo.    

(12). Để bảo vệ HST rạn san hô: ngăn ngừa mọi hành vi khai thác mang tính hủy diệt 
như dùng thuốc nổ, chất độc; không khai thác san hô; đảm bảo chất lượng môi 
trường nước phù hợp cho sinh trưởng của san hô, nhất là hàm lượng dinh dưỡng, 
nhiệt độ và độ mặn; phục hồi các rạn san hô đã bị suy thoái. 

(13). Để bảo vệ thảm cỏ biển: kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có tiềm năng làm giảm 
chất lượng nước (tăng chất dinh dưỡng, tăng độ đục) và trầm tích ven bờ, gây bất 
lợi cho cỏ biển như nuôi trồng thủy sản, neo đậu thuyền bè, xây dựng bãi tắm du 
lịch, các công trình xây dựng ven bờ, các hình thức thu lượm, đánh bắt hải sản 
vùng triều và đánh bắt hải sản kiểu hủy diệt. 

3.3. Giải pháp bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học  
(1). Phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển 

kết cấu hạ tầng lâm nghiệp  

(2). 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 vùng ven và trong 
đất liền, 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. 

(3). Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 
bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh đầu tư 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 
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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 và toàn cầu. 

(4). Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Khai thác hợp lý, khoa học và bền vững 
nguồn tài nguyên đất mặt nước có điều kiện phù hợp đưa vào phát triển vùng nuôi 
thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giảm quy mô khai thác thủy 
sản, đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia. 

(5). Giải pháp quản lý rừng bền vững. Xác định mục tiêu, phạm vi quản lý rừng bền 
vững về môi trường. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có trên 
địa bàn tỉnh; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng 
sinh học, sử dụng và cung cấp các dịch vụ môi trường rừng; bảo vệ và phát triển 
bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống sa mạc hóa 
và suy thoái đất, khôi phục và phát triển rừng ven biển gắn với phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.  

(6). Bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước và biển, tính đa dạng 
loài, các loài động, thực vật bản địa, nguy cấp, quý, hiếm và các sinh cảnh tự nhiên 
độc đáo của Côn Đảo để xây dựng Vườn quốc gia Côn Đảo trở thành một khu bảo 
tồn rừng, đất ngập nước và biển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế. Sử dụng 
bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, phát huy giá trị phòng hộ đầu nguồn của 
rừng và các dịch vụ hệ sinh thái khác để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh của huyện Côn Đảo. 

(7). Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh hoạt. Củng 
cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác. 

X. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1. Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản 

1.1. Quan điểm 
(1). Bảo vệ, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường;  

(2). Điều tra, thăm dò đầy đủ tiềm năng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm 
khai thác, chế biến phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhu cầu các ngành kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Khuyến khích khai thác, chế biến, sử dụng cát bán tự nhiên, sử dụng 
đất đá không độc hại của các mỏ khoáng sản khác. 

(3). Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả 
nguồn tài nguyên khoáng sản, có tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài; 
bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan và các di tích lịch 
sử; đảm bảo hài hòa với sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội trong tỉnh và 
khu vực; hài hòa lợi ích quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người dân nơi có 
khoáng sản được khai thác. 
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(4). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, hoạt động khoáng 
sản, trong đó, vận dụng tốt và tôn trọng các quy luật thị trường. 

1.2. Mục tiêu phát triển  
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa 
bàn tỉnh chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong tỉnh, có tính đến cung cấp một phần nhu 
cầu về đá xây dựng của một số tỉnh, thành phố khu vực lân cận. 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

(1). Đá xây dựng: sản lượng khai thác đạt 65.700 ngàn m3; 

(2). Cát xây dựng: sản lượng khai thác đạt 4.800 ngàn m3; 

(3). Vật liệu san lấp: sản lượng khai thác đạt 44.000 ngàn m3; 

(4). Sét gạch ngói: sản lượng khai thác đạt 2.400 ngàn m3; 

(5). Than bùn: khai thác đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. 

c). Tầm nhìn đến năm 2050 

Điều tra, thăm dò các khu vực có tiềm năng khai thác cát xây dựng, vật liệu san lấp trên 
đất liền và trên biển; tìm kiếm các khoáng sản có khả năng khai thác, chế biến thay thế 
cát xây dựng để phục vụ nhu cầu sử dụng trong tỉnh. Đáp ứng nhu cầu của tỉnh đối với 
đá xây dựng. 

2. Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản  
2.1. Trữ lượng khoáng sản đưa vào phương án 
Trữ lượng khoáng sản đưa vào phương án quy hoạch kỳ này được kế thừa Quy hoạch 
điều chỉnh năm 2018 tại Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi đã được cập nhật, điều chỉnh, cụ thể như sau: 

(1). Loại bỏ trữ lượng các khu vực đưa ra khỏi hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 
làm VLXD thông thường và than bùn theo đề nghị của các huyện hoặc đã hết thời 
hạn cấp phép khai thác 18 khu vực. 

Bảng 218. Danh mục các điểm mỏ loại bỏ khỏi hoạch thăm dò, khai thác khoáng 
sản làm VLXD thông thường và than bùn 

TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản 

Loại 
hình 

KS 

Diện 
tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng (m3) 

Tiêu chí đưa ra khỏi quy 
hoạch  

I TX. Phú Mỹ: 05 khu vực  205,33   

  Đá xây dựng 4 198,92 62.971.000  

  Vật liệu san lấp 1 6,41 10.264.000  

1 10BS 
Bổ sung Núi Trọc, xã 
Châu Pha Dxd 48,10 14.700.000 Theo báo cáo của Sở nông 

nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại văn bản số 

4000/SNN-NVTH ngày 
18/10/2021 và Biên bản họp 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  2.400.000 

2 5MR Mở rộng Lô 11C, P. Dxd 2,50 1.000.000 
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TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản 

Loại 
hình 

KS 

Diện 
tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng (m3) 

Tiêu chí đưa ra khỏi quy 
hoạch  

Tân Phước ngày 16/02/2022 tại Sở Tài 
nguyên và Môi trường Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  130.000 

7B.BS1 

Bổ sung Nam N. Thị Vải 
(MR Lô 11A), P. Tân 
Phước - Khu I 

Dxd 16,80 6.300.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  800.000 

7B.BS2 

Bổ sung Nam N. Thị Vải 
(MR Lô 11A), P. Tân 
Phước - Khu II 

Dxd 22,50 5.200.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  1.200.000 

3 

2B.BS 
Bổ sung phía Nam Lô 
14 và 14A, xã Tóc Tiên Dxd 26,70 13.370.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  1.340.000 

2C.BS 
Bổ sung phía Đông núi 
Thị Vải, xã Tóc Tiên Dxd 25,30 3.220.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  1.270.000 

4 

Lô 0_MR 
Mở rộng Lô số 0, xã 
Châu Pha Dxd 13,02 1.350.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  650.000 

Lô1_MR 
Mở rộng Lô 1, xã Châu 
Pha Dxd 11,56 2.755.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  578.000 

Lô 2A_MR 
Mở rộng Lô 2A, xã 
Châu Pha Dxd 10,15 1.543.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  508.000 

Lô 2B_MR 
Mở rộng Lô 2B, xã 
Châu Pha Dxd 7,38 2.243.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  370.000 

Lô 3A_MR 
Mở rộng Lô 3 A, xã 
Châu Pha Dxd 3,74 2.553.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  187.000 

Lô 3B_MR 
Mở rộng Lô 3 B, xã 
Châu Pha Dxd 4,01 2.597.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  200.000 

Lô 4_MR 
Mở rộng Lô 4, xã Châu 
Pha Dxd 7,16 6.140.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  358.000 

5 46 VLSL núi Tóc Tiên, xã 
Tóc Tiên Vlsl 6,41 273.000 

VB số 19607/UBND-VP 
ngày 28/12/2021 của UBND 

cho phép chuyển đổi công 
năng 

II Huyện Xuyên Mộc: 03 khu vực  123,28   
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TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản 

Loại 
hình 

KS 

Diện 
tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng (m3) 

Tiêu chí đưa ra khỏi quy 
hoạch  

  Cát xây dựng 1 41,44 400.000  

  Vật liệu san lấp 2 81,84 3.604.000  

6 56B 

Cát xây dựng Suối U, 
xã Bông Trang Cxd 41,44 400.000 Theo đề nghị của UBND 

huyên Xuyên Mộc tại văn 
bản số 6749/UBND-TNMT 

ngày 18/10/2021 Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  800.000 

7 21T VLSL Tân Trung, xã 
Phước Tân Vlsl 58,68 1.749.000 

VB số 3749/UBND-VP ngày 
12/4/2021 của UBND tỉnh 
giao SXD loại khỏi QH dt 

58,68 ha 

8 57 VLSL Khu I  Tân Rú, xã 
Phước Tân Vlsl 23,16 1.055.000 

Theo đề nghị của UBND 
huyên Xuyên Mộc tại văn 

bản số 6749/UBND-TNMT 
ngày 18/10/2021 

III Huyện Long Điền: 02 khu vực  25,81   

  Cát xây dựng 2 25,81 754.000  

  Vật liệu san lấp đi kèm   293.000  

9 69 

Cát xây dựng Cây Cám, 
xã Tam Phước Cxd 12,68 517.000 6077/STNMT-KS ngày 

09/9/2021 của Sở TNMT đề 
nghị lập thủ tục đóng cửa 

mỏ (Công ty CP Tân Cảng) Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  135.000 

10 70 

Cát xây dựng ven hồ 
Bút Thiền, xã Tam 
Phước 

Cxd 13,13 237.000 
Theo đề nghị của UBND 
huyên Long Điền tại văn 

bản số 10771/UBND-KTHT 
ngày 12/10/2021 Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  158.000 

IV Huyện Đất Đỏ: 05 khu vực  193,59   

  Đá xây dựng 1 72,53 1.200.000  

  Cát xây dựng 4 121,06 2.883.000  

  Vật liệu san lấp   4.095.000  

11 25 
Đá xây dựng Lồ Ồ xã 
Phước Long Thọ & 
Láng Dài 

Dxd 72,53 1.200.000 

Theo đề nghị của UBND 
huyên Đất Đỏ tại văn bản số 

12576/UBND-KTHT ngày 
14/10/2021 và Báo cáo số 

39/BC-UBND ngày 
19/7/2021 

12 59B1 
Khu vực An Bình, xã 
Láng Dài và xã Lộc An Cxd 25,40 250.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  500.000 

13 70B 
Khu vực Mỹ Hòa, xã 
Long Mỹ Cxd 25,66 400.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  1.000.000 

14 59B2.BS 
Láng Dài, xã Láng Dài Cxd 49,50 1.500.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  2.200.000 

15 
65B.BS1 

Phước Hội 1 Cxd 12,50 447.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  241.000 

65B.BS2 Phước Hội 2 Cxd 8,00 286.000 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

724 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản 

Loại 
hình 

KS 

Diện 
tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng (m3) 

Tiêu chí đưa ra khỏi quy 
hoạch  

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl  154.000 

V Thành phố Bà Rịa: 01 khu vực  13,35   

  Đá xây dựng 1 13,35 2.650.000  

16 24 Lô 8, phường Kim Dinh Dxd 13,35 2.650.000 

VB số 4708/UBND-VP ngày 
05/5/2021 của UBND tỉnh 

không gia hạn (Công ty 
TNHH khai thác đá Hương 

Phong) 

VI Huyện Côn Đảo: 02 khu vực  3,60   

  Vật liệu san lấp 2 3,60 236.000  

  Đá xây dựng   53.000  

17 03CĐ Cát san lấp Suối Thị Vlsl 0,39 23.000 VB số 13734/UBND-VP 
ngày 27/9/2021 của UBND 
tỉnh không gia hạn (DNTN 

Hùng Châu) 
18 05CĐ 

Vật liệu san lấp Bến 
Đầm Vlsl 3,21 213.000 

Tận thu đá xây dựng Dxd  53.000 

 Số khu vực quy hoạch và diện tích 
loại bỏ     

 18 Toàn tỉnh  564,96   

 6 Đá xây dựng  284,80 66.874.000  

 5 Vật liệu san lấp  91,85 18.492.000  

 7 Cát xây dựng  188,31 4.037.000  

(2). Trữ lượng 28 khu vực mỏ giữ nguyên theo quy hoạch điều chỉnh năm 2018 tại 
Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND. 

Bảng 219. Danh mục 28 điểm giữ nguyên quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản 
làm VLXD thông thường và than bùn 

TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản Loại hình 

KS 
Diện tích 

(ha) 
Tổng trữ 

lượng (m  ) 

I Thị xã Phú Mỹ: 14 khu vực   451,43   

    Đá xây dựng 11 392,34 93.817.008 

    Vật liệu san lấp 2 34,03 6.967.724 

    Cát xây dựng 1 25,06 1.618.000 

1 
2A Đá xây dựng Lô 14A núi Thị Vải, xã Tóc 

Tiên Dxd 34,88 9.075.327 

2AT Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   700.000 

2 4 Đá xây dựng Lô 11B, xã Tân Phước Dxd 6,71 1.035.157 

3 5 
Đá xây dựng Lô 11C, P.Phước Hòa và 
P.Tân Phước Dxd 3,85 446.400 

Vật liệu san lấp đi kèm     197.300 

4 6B Đá xây dựng Suối Ngọt, P. Tân Phước (có 
4,97 ha thuộc điểm QH số 6)  Dxd 64,86 15.000.000 
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TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản Loại hình 

KS 
Diện tích 

(ha) 
Tổng trữ 

lượng (m  ) 

5 7 Đá xây dựng Lô 11A núi Thị Vải, xã Tân 
Phước Dxd 34,53 12.586.000 

6 9 
Đá xây dựng Núi Ông Trịnh, P. Phước Hòa 
và P. Tân Phước Dxd 89,25 40.000.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   2.833.000 

7 10 Đá xây dựng Châu Pha, xã Châu Pha Dxd 40,02 4.440.000 

8 11 Đá xây dựng Lô 0, xã Châu Pha Dxd 22,48 712.000 

9 13 Đá xây dựng Lô 2A, xã Châu Pha Dxd 7,91 937.000 

10 
15 Đá xây dựng Lô 3A+4 núi Ông Câu, xã 

Châu Pha Dxd 34,72 7.468.300 

15-3B Đá xây dựng Lô 3B, xã Châu Pha Dxd 14,54 1.353.114 

11 109 Đá xây dựng Núi Trọc 2, xã Châu Pha Dxd 38,59 763.710 

12 39 VLSL Ấp 3, xã Tóc Tiên Vlsl 11,50 627.424 

13 112 VLSL Bắc Bao Quan, xã Châu Pha và xã 
Tóc Tiên Vlsl 22,53 858.000 

14 113 
Cát xây dựng hạ lưu Rạch Chanh, xã Tân 
Hòa, TX. Phú Mỹ Cxd 25,06 1.618.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   1.752.000 

II Thành phố Bà Rịa: 02 khu vực   47,50   

    Đá xây dựng 2 47,50 9.075.000 

    Vật liệu san lấp     579.000 

15 23 Đá xây dựng Long Hương, phường Kim 
Dinh Dxd 13,50 2.075.000 

16 23A 
Đá xây dựng Long Hương, P. Long Hương 
và P. Kim Dinh Dxd 34,00 7.000.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   579.000 

III Huyện Xuyên Mộc: 08 khu vực   247,36   

    Đá xây dựng 1 22,00 1.478.239 

    Vật liệu san lấp 1 19,81 4.140.840 

    Cát xây dựng 4 159,45 3.352.000 

    Than bùn 2 46,10 242.000 

17 21 
Đá xây dựng Núi Lá, xã Phước Tân Dxd 22,00 1.478.239 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   16.840 

18 115 VLSL ấp Bà Rịa, xã Phước Tân Vlsl 19,81 2.364.000 

19 55 
Cát xây dựng Ấp 3 Bưng Riềng Cxd 76,07 2.036.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   800.000 

20 55B Cát xây dựng Bưng Riềng Cxd 40,38 356.000 

21 56C.BS 
Cát xây dựng Suối Đá, xã Hòa Hội Cxd 23,00 460.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   460.000 

22 55C.BS Cát xây dựng Bưng Riềng, xã Bưng Riềng Cxd 20,00 500.000 
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TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản Loại hình 

KS 
Diện tích 

(ha) 
Tổng trữ 

lượng (m  ) 
Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   500.000 

23 108 Than bùn Bình Châu, xã Bình Châu Tb 8,00 42.000 

24 108MR Than bùn Bình Châu, xã Bình Châu Tb 38,10 200.000 

IV Huyện Long Điền: 01 khu vực   16,00   

    Cát xây dựng 1 16,00 480.000 

    Vật liệu san lấp     480.000 

25 70.BS 
Bổ sung điểm mỏ số 70, xã Tam Phước Cxd 16,00 480.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   480.000 

V Huyện Châu Đức: 02 khu vực   88,04   

    Đá xây dựng 2 88,04 14.800.000 

    Vật liệu san lấp     2.300.000 

26 16 Đá xây dựng Núi Lé, xã Quảng Thành Dxd 54,84 12.500.000 

27 76.BS 
Đá xây dựng Suối Lúp, xã Bình Ba Dxd 33,20 2.300.000 

Vật liệu san lấp đi kèm Vlsl   2.300.000 

VI Huyện Đất Đỏ: 01 khu vực   10,23   

    Vật liệu san lấp 1 10,23 482.821 

28 65 ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ Vlsl 10,23 482.821 

  Số khu vực quy hoạch và diện tích giữ nguyên 
  28 Toàn tỉnh   860,56   

  16 Đá xây dựng   549,88 119.170.247 

  4 Vật liệu san lấp   64,07 14.950.385 

  6 Cát xây dựng   200,51 5.450.000 

  2 Than bùn   46,10 242.000 

(3). Điều chỉnh (tăng, giảm) diện tích, trữ lượng chênh lệch so với quy hoạch điều chỉnh 
2018 sau khi đã điều chỉnh các diện tích, trữ lượng các mỏ theo các giấy phép cấp 
mới: 14 khu vực. 

Bảng 220. Danh mục 14 mỏ cập nhật lại diện tích, trữ lượng quy hoạch thăm dò, 
khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn 

TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản Loại hình 

KS 
Diện tích 

(ha) 
Tổng trữ lượng 

(m3) 

I Thị xã Phú Mỹ: 11 khu vực   197,21   

    Đá xây dựng 7 110,00 25.427.336 

    Vật liệu san lấp 1 18,00 1.294.859 

    Sét gạch ngói 3 69,21 4.448.970 

1 1 Đá xây dựng Lô 13 , P. Phú Mỹ Dxd 28,87 4.362.000 

2 2 Đá xây dựng Lô 14, xã Tóc Tiên Dxd 50,00 17.000.000 

3 3 Đá xây dựng ấp 4, xã Tóc Tiên, khu I Dxd 4,55 105.000 
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TT Số hiệu 
QH Tên mỏ khoáng sản Loại hình 

KS 
Diện tích 

(ha) 
Tổng trữ lượng 

(m3) 
4 3A Đá xây dựng ấp 4, xã Tóc Tiên khu II Dxd 8,00 1.453.000 

5 6 Đá xây dựng Khe Suối Ngọt 1, P. Tân 
Phước Dxd 4,67 478.436 

6 12 Đá xây dựng Lô 1, xã Châu Pha Dxd 6,18 493.400 

7 14 Đá xây dựng Lô 2B, xã Châu Pha Dxd 7,73 1.535.500 

8 102 VLSL Tây hồ Châu Pha, xã Tóc Tiên Vlsl 18,00 1.294.859 

9 28_MR Sét gạch ngói Mỹ Xuân 1, P. Mỹ Xuân Sgn 9,71 570.844 

10 29 Sét gạch ngói Mỹ Xuân 2, P. Mỹ Xuân Sgn 42,00 2.164.126 

11 30 Sét gạch ngói Mỹ Xuân 3, P. Mỹ Xuân Sgn 17,50 1.714.000 

II Huyện Long Điền: 01 khu vực   3,05   

    Đá xây dựng 1 3,05 177.390 

12 26 Đá xây dựng Dinh Cố, ấp  Phước 
Trung, xã Tam Phước Dxd 3,05 177.390 

III Huyện Châu Đức: 01 khu vực   14,16   
    Sét gạch ngói 1 14,16 1.445.500 

13 110 Sét gạch ngói thôn 3 Suối Rao Sgn 14,16 1.445.500 

IV Huyện Côn Đảo: 01 khu vực   1,76   

    Vật liệu san lấp 1 1,76 53.322 

    Đá xây dựng     44.565 

14 04CĐ 
VLSL Nhà Máy nước đá Phúc Hậu Vlsl 1,76 53.322 

Tận thu đá xây dựng Dxd   44.565 

  Số khu vực quy hoạch cập nhật lại diện tích 
  14 Toàn tỉnh   216,18   

  8 Đá xây dựng   113,05 25.649.291 

  2 Vật liệu san lấp   19,76 1.348.181 

  4 Sét gạch ngói   83,37 5.894.470 

(4). Điều chỉnh trữ lượng 7 mỏ theo số liệu cập nhật của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bảng 221. Danh mục cập nhật lại diện tích, trữ lượng 7 mỏ theo phê duyệt trữ lượng 
thăm dò 

TT 
Số 
hiệu 
QH 

Tên mỏ 
khoáng sản 

Loại 
hình 
KS 

Quyết định 
phê duyệt 
trữ lượng 

Diện 
tích TD 

(ha) 

Trữ lượng phê duyệt 
(1.000m3) 

Theo QH (PL.2; 
PL.3) Chênh lệch 

Tổng 121 122 
Diện 
tích 
(ha) 

Trữ lượng 
(1.000m3) 

Diện 
tích 
(ha)  

(=6-10) 

Trữ 
lượng 

(1.000m3) 
(=7-11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Thị xã Phú Mỹ: 05 
khu vực     56,22       82,89       

    Đá xây 
dựng 5   56,22 3.898 624 3.274 82,89 4.441,6 -26,67 -543,6 
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TT 
Số 
hiệu 
QH 

Tên mỏ 
khoáng sản 

Loại 
hình 
KS 

Quyết định 
phê duyệt 
trữ lượng 

Diện 
tích TD 

(ha) 

Trữ lượng phê duyệt 
(1.000m3) 

Theo QH (PL.2; 
PL.3) Chênh lệch 

Tổng 121 122 
Diện 
tích 
(ha) 

Trữ lượng 
(1.000m3) 

Diện 
tích 
(ha)  

(=6-10) 

Trữ 
lượng 

(1.000m3) 
(=7-11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    Vật liệu san 
lấp       167,7 25,2 142,5   0   167,7 

1 11 
Đá xây 
dựng Lô 0, 
xã Châu 
Pha 

Dxd 

918/QĐ-
UDND ngày 
05/4/2021 
cho Công ty 
cổ phần dịch 
vụ sản xuất 
Thương mại 

22,48 1.617       297       1.320 22,48 712 0,00 905 

2 12 

Đá xây 
dựng Lô 1, 
xã Châu 
Pha 

Dxd 
920/QĐ-
UDND ngày 
05/4/2021 
cho Công ty 
Cổ phần vật 
liệu xây dựng 
DIC 

10,22 764,4   764,4  6,18 493,4 4,04 271 

Vật liệu san 
lấp Vlsl   42   42      0,00 42 

3 13 

Đá xây 
dựng Lô 2A, 
xã Châu 
Pha 

Dxd 
1107/QĐ-
UBND ngày 
26/4/2021 
cho Công ty 
TNHH Hoàng 
Hà 

7,91 673   673  7,91 937 0,00 -264 

Vật liệu san 
lấp Vlsl   62   62      0,00 62 

4 14 

Đá xây 
dựng Lô 2B, 
xã Châu 
Pha 

Dxd 
1107/QĐ-
UBND ngày 
26/4/2021 
cho Công ty 
Cổ phần Lộc 
An 

7,71 339   339  7,73 1.535,5 -0,02 -1.196,5 

Vật liệu san 
lấp Vlsl   22   22      0,00 22 

5 109 

Đá xây 
dựng Núi 
Trọc 2, xã 
Châu Pha 

Dxd 
2426/QĐ-
UBND ngày 
19/8/2020 
cho Công ty 
TNHH khai 
thác đá Phú 
Sơn 

7,90 504,6 327  177,6  38,59 763,7 -30,69 -259,1 

Vật liệu san 
lấp đi kèm Vlsl   41,7 25,2  16,5      0,00 41,7 

II Thành phố Bà Rịa: 
01 khu vực     33,80       34,00   -0,20   

    Đá xây 
dựng 1   33,80 12.518 1.559 10.959 34,00 7.000 -0,20 5.518 

    Vật liệu san 
lấp       412 412 0   579 0,00 -167 

6 23A 

Đá xây 
dựng Long 
Hương, P. 
Long Hương 
và P. Kim 
Dinh 

Dxd 
2610/QĐ-
UBND ngày 
03/9/2020 
cho Công ty 
TNHH XD 
Đông Nam 

33,80 12.518    1.559  10.959 34,00 7.000 -0,20 5.518 

Vật liệu san 
lấp đi kèm Vlsl   412 412      579 0,00 -167 
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TT 
Số 
hiệu 
QH 

Tên mỏ 
khoáng sản 

Loại 
hình 
KS 

Quyết định 
phê duyệt 
trữ lượng 

Diện 
tích TD 

(ha) 

Trữ lượng phê duyệt 
(1.000m3) 

Theo QH (PL.2; 
PL.3) Chênh lệch 

Tổng 121 122 
Diện 
tích 
(ha) 

Trữ lượng 
(1.000m3) 

Diện 
tích 
(ha)  

(=6-10) 

Trữ 
lượng 

(1.000m3) 
(=7-11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

III Huyện Châu Đức: 
01 khu vực     54,84       54,84   0,00 0 

    Đá xây 
dựng 1   54,84 4.042,2 1.426 2.616,1 54,84 12.500 0,00 -8.457,7 

    Vật liệu san 
lấp       10.898,3 2.639,9 8.258,3   0 0,00 10.898,3 

7 16 

Đá xây 
dựng Núi 
Lé, xã 
Quảng 
Thành 

Dxd 

90/QĐ-UBND 
ngày 
13/01/2020 
cho Công ty 
Cổ phần đầu 
tư khoáng 
sản than 
Đông Bắc 

54,84 4.042,2    1.426  2.616,1  54,84 12.500 0,00 -8.457,7 

Vật liệu san 
lấp Vlsl   10.898,3 2.639,9  8.258,3      0,00 10.898,3 

  Số khu vực điều chỉnh         

  7 Toàn tỉnh                     

  7 Đá xây 
dựng     144,86 20.458,2     171,73 23.941,6 -26,87 -3.483,3 

    Vật liệu san 
lấp       11.478       579   10.899 

(5). Tổng trữ lượng các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cụ thể như 
sau: 

Bảng 222. Trữ lượng các khoáng sản làm VLXDTT đưa vào quy hoạch 

TT Loại khoáng sản 
Trữ lượng đưa vào QH 

Số khu vực Trữ lượng 
1 Đá xây dựng (ngàn m3) 24 122.407 
2 Cát xây dựng (ngàn m3) 6 5.378 

3 
Vật liệu san lấp (ngàn m3) 6 25.938 
Nạo vét lòng hồ (ngàn m3)   26.340 

4 Sét gạch ngói (ngàn m3) 4 4.694 
5 Than bùn (ngàn tấn)  2 242 

2.2. Phương án thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản 
(1). Để đạt được mục tiêu khai thác khoáng sản trong các giai đoạn 2021-2030 và 

2031-2050 như nêu ở trên, sẽ tiến hành thăm dò các mỏ đã được quy hoạch 
nhưng chưa tiến hành thăm dò. 
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Bảng 223. Các khu vực và loại khoáng sản dự kiến thăm dò trong giai đoạn 2021-
2030 

TT Loại khoáng sản Số khu vực Diện tích (ha) Mục tiêu trữ 
lượng(*) 

  Giai đoạn 2021-2030  7 235,54   
1 Đá xây dựng (ngàn m3) 2 98,06 17.300 
2 Cát xây dựng (ngàn m3) 4 99,38 1.796 
3 Vật liệu san lấp đi kèm (ngàn m3)     3.740 
4 Than bùn (ngàn tấn) 1 38,10 200 

Ghi chú: (*) Chi tiết về tên khu vực thăm dò, diện tích, trữ lượng dự kiến từng loại khoáng sản của từng khu 
vực cụ thể được nghiên cứu tại nội dung đề xuất về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên 
địa bàn tỉnh. 

(2). Quy hoạch các khu vực và trữ lượng khai thác được dự kiến trên cơ sở nguồn 
cung của tỉnh đối với các khoáng sản làm gồm 42 khu vực như sau:  

• Đá xây dựng: gồm 24 khu vực với trữ lượng đưa vào quy hoạch là 
122.407 ngàn m3;  

• Cát xây dựng: gồm 6 khu vực với trữ lượng đưa vào quy hoạch là 5.378 
ngàn m3; 

• Vật liệu san lấp: 6 khu vực với trữ lượng đưa vào quy hoạch là 52.278 
ngàn m3 (trong đó, vật liệu nạo vét lòng hồ là 26.340 ngàn m3); 

• Sét gạch ngói: 4 khu vực với trữ lượng đưa vào quy hoạch là 4.694 ngàn 
m3; 

• Than bùn: 2 khu vực với trữ lượng đưa vào quy hoạch là 242 ngàn tấn. 

Quy hoạch theo các huyện, thị xã, thành phố gồm: TX. Phú Mỹ: 25 khu vực; TP. Bà Rịa: 
02 khu vực; huyện Xuyên Mộc: 08 khu vực; huyện Long Điền: 02 khu vực; huyện Châu 
Đức: 03 khu vực; huyện Đất Đỏ: 01 khu vực; huyện Côn Đảo: 01 khu vực.  

Tổng hợp các khoáng sản đưa vào quy hoạch khai thác trong giai đoạn 2021-2030, định 
hướng đến 2050 dưới đây. 

Bảng 224. Quy hoạch các khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường  

TT Tên mỏ khoáng sản Số khu 
vực 

Diện tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng  (m3) 

TL-CS khai thác dự kiến 
(m3) 

2021-2030 2031-2050 

I Thị xã Phú Mỹ: 25 khu vực   621,97 112.637.302 60.906.268 51.731.034 

1 Đá xây dựng 18 475,67 100.293.331 52.006.439 48.286.892 

2 Vật liệu san lấp 3 52,03 7.477.686 5.396.670 2.081.016 

3 Cát xây dựng 1 25,06 1.618.000 1.618.000  
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TT Tên mỏ khoáng sản Số khu 
vực 

Diện tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng  (m3) 

TL-CS khai thác dự kiến 
(m3) 

2021-2030 2031-2050 

4 Sét gạch ngói 3 69,21 3.248.285 1.885.159 1.363.126 

II Thành phố Bà Rịa: 02 khu 
vực   47,30 14.705.000 8.775.000 5.930.000 

1  Đá xây dựng 2 47,30 14.293.000 8.551.953 5.741.047 

2 Vật liệu san lấp đi kèm     412.000 223.047 188.953 

III Huyện Xuyên Mộc: 08 khu 
vực   247,36 8.823.079 7.402.000 1.421.079 

1 Đá xây dựng 1 22,00 1.270.604 692.115 578.489 

2  Vật liệu san lấp 1 19,81 4.030.266 3.816.059 214.206 

3 Cát xây dựng 4 83,38 3.280.209 2.751.825 528.384 

4 Than bùn 2 46,10 242.000 142.000 100.000 

IV Huyện Long Điền: 02 khu 
vực   19,05 1.137.390 1.137.390  

1 Đá xây dựng 1 3,05 177.390 177.390  

2 Cát xây dựng 1 16,00 480.000 480.000  

3 Vật liệu san lấp đi kèm     480.000 480.000  

V Huyện Châu Đức: 03 khu 
vực   102,20 20.986.082 12.090.000 8.896.082 

1 Đá xây dựng 2 88,04 6.342.244 4.193.883 2.148.361 

2 Sét gạch ngói 1 14,16 1.445.500 490.000 955.500 

3  Vật liệu san lấp đi kèm     13.198.338 7.406.117 5.792.221 

VI Huyện Đất Đỏ: 01 khu vực   10,23 302.821 302.821 0 

1 Vật liệu san lấp 1 10,23 302.821 302.821 0 

VII Huyện Côn Đảo: 01 khu 
vực   1,76 67.887 67.887 0 

1 Vật liệu san lấp 1 1,76 36.980 36.980 0 

2 Đá xây dựng đi kèm     30.907 30.907 0 

VIII Khối lượng đất cát nạo vét 
từ các hồ thủy lợi     26.340.000 26.340.000   

 Toàn tỉnh 42 1.049,87 184.999.561 117.021.366 67.978.195 

1 Đá xây dựng 24 636,06 122.407.476 65.652.686 56.754.790 

2 Vật liệu san lấp 6 83,83 25.938.091 17.661.695 8.276.396 

3 Nạo vét lòng hồ     26.340.000 26.340.000   

4 Cát xây dựng 6 200,51 5.378.209 4.849.825 528.384 

5 Sét gạch ngói 4 83,37 4.693.785 2.375.159 2.318.626 
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TT Tên mỏ khoáng sản Số khu 
vực 

Diện tích 
(ha) 

Tổng trữ 
lượng  (m3) 

TL-CS khai thác dự kiến 
(m3) 

2021-2030 2031-2050 

6 Than  bùn 2 46,10 242.000 142.000 100.000 

Hình 110. Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường và 
than bùn tỉnh BRVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
2.3. Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
2.3.1. Khu vực cấm, tạm cấm 
Các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm 1.394 khu vực 
với tổng diện tích cấm trên toàn tỉnh là 30.278,9518 ha; diện tích cấm khu vực đất liền là: 
23.111 ha; diện tích cấm khu vực Côn Đảo là: 7.167,8 ha. Trong đó, diện tích cấm hoạt 
động khoáng sản của từng ngành như sau: 

(1). Lĩnh vực Văn hóa Thể thao: 217 khu vực với tổng diện tích cấm là 1.342,1 ha. 

(2). Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 64 khu vực với tổng diện tích cấm 
27.228,9 ha. 

(3). Lĩnh vực An ninh: 65 khu vực với tổng diện tích cấm 103,0 ha. 

(4). Lĩnh vực Tôn giáo: 627 khu vực. 

(5). Lĩnh vực Thông tin và truyền thông: 348 khu vực với tổng diện tích cấm là 51,106 
ha. 

(6). Lĩnh vực Giao thông vận tải: 73 khu vực với tổng diện tích cấm là 1.553,7 ha. 

Các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh không đưa vào các 
quy hoạch. 
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2.3.2. Các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia  
Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) 
về Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 khu vực 
thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc với diện tích 21 km2, tài nguyên 290 ngàn tấn 
tinh quặng titan. Khu vực này không đưa vào quy hoạch (Bảng 12). 

Khu vực dự trữ khoáng sản theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 
của Thủ tướng Chính phủ 

Loại khoáng sản dự 
trữ 

Tên khu vực dự 
trữ Địa danh Hiện trạng 

điều tra 
Diện tích 

(km2) 
Tài nguyên 

dự trữ 
(ngàn tấn) 

Titan sa 
khoáng 

Phước Thuận Huyện Xuyên 
Mộc 

Đã đánh giá 
tài nguyên 21 290 

2.3.3. Các khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh 
(1). Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng 

cửa; 

(2). Bảo vệ khoáng sản tại các mỏ chưa cấp phép, đã cấp phép hoặc đã khai thác 
nhưng chưa chế biến, sử dụng; ngăn chặn các hiện tượng khai thác trái phép; 

(3). UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và người dân địa 
phương đều có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; 

(4). Sở TNMT tỉnh có trách nhiệm dự kiến, trình phê duyệt và tổ chức phân bổ kinh phí 
cho các huyện thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

2.4. Giải pháp chủ yếu 
(1). Về tổ chức bộ máy: Tổ chức rà soát bộ máy, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản để chủ động xây dựng phương án và 
tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 
cần thiết theo thẩm quyền, đảm bảo tinh gọn, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, 
đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về khoáng 
sản, nhất là đối với chính quyền cấp xã, hiện chưa có cán bộ, công chức phụ trách 
riêng lĩnh vực khoáng sản.  

(2). Về quản lý tài nguyên: Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý tài 
nguyên khoáng sản cấp tỉnh, huyện; Xây dựng hoặc cung cấp dữ liệu số hóa cho 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản phục vụ cho công tác quy 
hoạch và quản trị tài nguyên của tỉnh hoặc của quốc gia. 

(3). Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản:  

(i). Tập trung quy hoạch, khai thác khoáng sản tại các khu vực đã có mỏ khai 
thác, không quy hoạch và cấp mới khu vực khai thác đơn lẻ để hạn chế ảnh 
hưởng đến môi trường, Đối với các khu vực đơn lẻ chỉ cho phép quy hoạch 
và cấp giấy phép khai thác dạng đồi bát úp để mặt bằng sau khai thác tạo 
thành mặt bằng; 

(ii). Nghiên cứu phương án tận dụng nguồn vật liệu nạo vét từ luồng lạch và 
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các hồ thủy lợi có thể sử dụng để san lấp nhằm bổ sung nguồn cung vật 
liệu san lấp; 

(iii). Nghiên cứu, có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp đầu tư khai thác mỏ 
mới phải có trang thiết bị máy móc hiện đại; tận dụng chế biến tối đa khoáng 
sản và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường. 

(iv). Trên địa bàn tỉnh khá phong phú các diện tích phân bố cát, sạn phân bố ở 
các khu vực đồng bằng chân núi có khả năng sử dụng làm cát xây dựng, 
cát san lấp. Do vậy, cần tiến hành điều tra, thăm dò để có thể khoanh định 
các diện tích có khả năng khai thác trên cơ sở cân đối, hài hòa phát triển 
kinh tế - xã hội. 

(v). Tìm nguồn vật liệu thay thế cát xây dựng và vật liệu san lấp: điều tra, khảo 
sát, tìm kiếm các loại đá gắn kết (cát kết, cát bột kết phân bố ở các khu vực 
đồi, núi thấp), đánh giá khả năng sử dụng cát nghiền từ những loại đá này 
để thay thế cát xây dựng hoặc sử dụng làm vật liệu san lấp; khảo sát nguồn 
cát nhiễm mặn ngoài biển có thể khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng 
về lâu dài trên địa bàn tỉnh; kết hợp tận dụng nguồn cát nhiễm mặn từ các 
dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch trên sông biển để bù đắp một phần 
lượng thiếu hụt. 

(vi). Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên 
tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối 
đa các loại khoáng sản được phép khai thác. 

(4). Về quản lý nhà nước 

(i). UBND tỉnh tăng cường phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Công Thương trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản, cung cấp thông 
tin về tình hình khai thác, chế biến sau cấp phép. 

(ii). Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác đảm bảo các dự án khai 
thác và chế biến của tỉnh tuân thủ chính sách pháp luật, đạt hiệu quả kinh 
tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. 

(iii). Công bố công khai tọa độ ranh giới các dự án quy hoạch các loại quặng và 
khoáng sản. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới mỏ và các 
điểm mỏ mới được phát hiện 

(iv). Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; tăng cường 
sự phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; tiếp tục chủ động nắm tình 
hình đối với các điểm mỏ, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định nhằm 
kịp thời phát hiện các sai phạm của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan 
tâm đến các hành vi khai thác vượt độ sâu, ngoài ranh cấp phép, ngoài ranh 
thuê đất và kiểm soát sản lượng khai thác; 

(v). Tiếp tục rà soát các tồn tại trong hoạt động khai thác của các doanh nghiệp 
để có biện pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; 

(vi). Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đảm 
bảo đúng quy hoạch, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.  
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(vii). Tăng cường công tác thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
trong khai thác, đảm bảo tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của doanh 
nghiệp đủ để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo phương 
án đã được phê duyệt. 

(viii). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp xe chở khoáng sản quá khổ, quá tải gây hư hỏng đường 
giao thông, các xe vận chuyển khoáng sản không thực hiện che chắn cẩn 
thận gây rơi vãi, làm mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao 
thông và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của 
người dân dọc đường vận chuyển. 

(ix). Tiến hành kiểm tra các tuyến đường bị hư hỏng, xác định nguyên nhân, 
mức độ gây hư hỏng của các đối tượng vận chuyển khoáng sản để có biện 
pháp buộc các Doanh nghiệp có liên quan thực hiện sửa chữa, duy tu, xây 
dựng mới hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

(x). Nghiên cứu phương án sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản nhằm đem lại hiệu quả phục vụ trực tiếp cho người dân sinh 
sống tại khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản; 

(xi). Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản không phép, 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; nghiên cứu 
hướng sử dụng mặt bằng sau khai thác đối với các khu vực đang quản lý 
để chuyển sang phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác của 
địa phương. 

(5). Về cơ chế, chính sách: Khuyến khích phát triển dự án có quy mô đủ lớn, công 
nghệ hiện đại. Khuyến khích sản xuất sản phẩm chế biến sâu, có giá trị thương 
mại cao; Rà soát, điều chỉnh kịp thời các loại thuế, phí, lệ phí hợp lý; Ưu tiên nguồn 
vốn khoa học và công nghệ nhằm nghiên cứu áp dụng công nghệ chế biến hiệu 
quả quặng. 

(6). Về truyền thông: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp khai thác 
khoáng sản và người dân nơi có hoạt động khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, 
hiểu biết. 

(7). Về huy động vốn đầu tư: Huy động tối đa nguồn vốn của địa phương và thu hút 
nguồn vốn trong nước; Tăng cường thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp có năng 
lực về tài chính, công nghệ… tham gia đầu tư lâu dài vào khai thác, chế biến 
khoáng sản; Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư thông qua việc góp vốn đầu tư, 
cổ phần, liên doanh và các nguồn vốn tín dụng khác.  

(8). Về khoa học công nghệ và nhân lực 

(i). Lựa chọn công nghệ phù hợp, kết hợp công nghệ truyền thống với hiện đại, 
khuyến khích hợp tác trong nước lẫn quốc tế để chuyển giao công nghệ 
mới tránh công nghệ lạc hậu, ưu tiên công nghệ sử dụng vật tư trong nước. 
Bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong 
khai thác mỏ. 
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(ii). Các doanh nghiệp cần có chế độ ưu đãi để thu hút người tài, thu hút kỹ sư 
trẻ đã được đào tạo bài bản vào lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. 

(9). Về bảo vệ môi trường 

Khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXDTT gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường nước, 
không khí, tiếng ồn. Do vậy, các biện pháp cần triển khai bao gồm: 

(i). Yêu cầu các doanh nghiệp loại bỏ dây chuyền sản xuất lạc hậu ảnh hưởng 
đến môi trường; ap dụng công nghệ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi 
trường, thu hồi tối đa khoáng sản. 

(ii). Xây dựng các trạm quan trắc môi trường tại các nhà máy khai thác, chế 
biến khoáng sản. 

(iii). Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp thực hiện đầy 
đủ các biện pháp đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam 
kết bảo vệ môi trường, thực hiện dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong và sau quá trình khai thác và chế 
biến khoáng sản. 

(iv). Tại các mỏ khai thác đá xây dựng, sau khi đóng cửa mỏ, tiến hành cải tạo, 
phục hồi cảnh quan để có thể phát triển các dự án du lịch, sinh thái. 

 

XI. PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC, PHÒNG, 
CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC GÂY RA 

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
1.1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 
Bảo vệ môi trường nước mặt (sông, suối, hồ…) phải trên cơ sở tiếp cận quản lý tổng hợp 
theo lưu vực phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh, 
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước. 

Bảo vệ nước dưới đất lấy phòng ngừa làm chính, chú trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới 
đất tại các khu vực bị khai thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, các vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác, các khu vực cấp nước sinh hoạt, khu vực đô thị, khu, cụm công 
nghiệp khu dân cư tập trung các vùng khan hiếm nước, các khu vực nước dưới đất có 
nguy cơ bị cạn kiệt ô nhiễm, xâm nhập mặn và các khu vực có nguy cơ bị sụt lún đất. 

Đảm bảo an ninh tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phù hợp với đảm 
bảo an ninh TNN quốc gia. Chủ động nguồn nước cho các nhu cầu sản xuất, dịch vụ và 
sinh hoạt, đảm bảo góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phân bổ, 
điều hòa tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh một cách công bằng, hiệu quả. Bảo vệ trữ 
lượng, chất lượng TNN, bảo vệ chức năng nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước không 
bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt. Chủ động trong phòng, chống các tác hại do nước gây ra. 
Quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp TNN 
trên tiểu lưu vực các sông ven biển thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Là cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực 
hệ thống sông Đồng Nai. 
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1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030  
(1). Đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt, không dưới 95% nhu cầu 

nước cho các ngành kinh tế - xã hội khác 

(2). Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước máy từ các hệ thống cấp nước tập trung 
95%. 

(3). Phòng, chống tác hại do lũ cho các hệ thống sông với tần suất chống lũ P = 98%. 

(4). Khôi phục và bảo vệ tài nguyên nước mặt đáp ứng chất lượng cho các mục đích 
sử dụng đạt mức A2 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

(5). Giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nước liên vùng, liên tỉnh và tối ưu hóa lợi ích 
do nguồn nước này mang lại; chủ động nguồn nước trong mọi tình huống, tập 
trung phát triển nguồn nước, điều tiết nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nước; 

(6). Định hướng điều hòa, phân bổ công bằng, hợp lý nguồn nước giữa các đối tượng 
sử dụng nước trên tiểu lưu vực các sông ven biển thuộc lưu vực hệ thống sông 
Đồng Nai có xét đến sự biến động nguồn nước do tác động của biến đổi khí hậu; 

(7). Ưu tiên đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt đặc biệt trong tình huống hạn hán thiếu 
nước và sự cố môi trường xảy ra; đảm bảo phát triển bền vững, mang tính chiến 
lược, ổn định an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; 

(8). Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước một cách bền vững, đảm bảo 
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước; 

(9). Định hướng phòng ngừa tác hại do nước gây ra; cải thiện, phục hồi các nguồn 
nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

(10). Bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái ngập nước quan trọng; bảo vệ, 
phát triển nguồn sinh thủy, rừng phòng hộ ven biển và các loại rừng khác nhằm 
chống xói mòn đất, tăng cường khả năng giữ nước. 

1.3. Tầm nhìn đến năm 2050 
(1). Đến năm 2050: đảm bảo cấp đủ 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt và cho các 

ngành kinh tế - xã hội khác. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước máy từ các hệ 
thống cấp nước tập trung 100%.  

(2). Duy trì và bảo vệ tài nguyên nước mặt đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành quy 
định về chất lượng nước mặt tương đương với mức A2 theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng nước mặt. 

(3). Chủ động được nguồn nước, dự báo, điều tiết nước, phòng ngừa lũ lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

(4). Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nước, hợp tác chia sẻ nguồn nước liên vùng, 
liên tỉnh, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các địa phương có chung nguồn nước với 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(5). An ninh tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Tài nguyên nước được 
quản lý, quản trị toàn diện theo quy mô tiểu lưu vực các sông ven biển thuộc lưu 
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vực hệ thống sông Đồng Nai. Tích hợp các chức năng thông qua tăng cường quản 
lý tiểu lưu vực sông nhằm giải quyết các vấn đề liên ngành và liên lĩnh vực. Hệ 
thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước cấp địa phương được xây dựng đồng bộ, đủ 
mạnh, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin minh bạch trong xây dựng và hoạch 
định chính sách quản lý tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thích ứng với biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng. 

2. Phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
2.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đến năm 2030 
2.1.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt 
Căn cứ theo tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 khoảng 1%, tỷ lệ dân số đô thị 
chiếm 61%/tổng dân số. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tỷ lệ 
tăng dân số ổn định như trên và tỷ lệ dân số đô thị chiếm 80%/tổng dân số thì nhu cầu 
sử dụng nước thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

Bảng 225. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời 
kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

TT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu nước (m3/ngày) Tổng lượng nước W (m3) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

1 TP. Vũng Tàu 54.720 57.600 70.260 19.972.800 21.024.000 25.644.900 

2 TP. Bà Rịa 17.130 18.000 21.750 6.252.450 6.570.000 7.938.750 

3 TX. Phú Mỹ 27.510 28.950 35.400 10.041.150 10.566.750 12.921.000 

4 H. Châu Đức 16.120 16.960 20.700 5.883.800 6.190.400 7.555.500 

5 H. Long Điền 15.080 15.800 19.340 5.504.200 5.767.000 7.059.100 

6 H. Đất Đỏ 9.160 11.340 14.900 3.343.400 4.139.100 5.438.500 

7 H. Xuyên Mộc 19.960 23.840 35.680 7.285.400 8.701.600 13.023.200 

8 H. Côn Đảo 1.124 1.170 1.450 410.260 427.050 529.250 

 Tổng 160.804 173.660 219.480 5.8693.460 63.385.900 80.110.200 

2.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp 
Phát triển công nghiệp cũng là một trong những trụ cột lớn kinh tế của tỉnh, do vậy tốc độ 
tăng trưởng nhu cầu sử dụng nước của mảng này cũng lớn. Dựa vào diện tích và tiêu 
chuẩn cấp nước cho KCN, CCN,… dự báo lượng nước sử dụng cho các KCN, CCN,… 
trong thời gian tới như sau: 

Bảng 226. Nhu cầu sử dụng nước cho các KCN, CCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời 
kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

TT  Tên KCN 
Nhu cầu nước (m3/ngày) 

2025 2030 2050 

1 KCN Đông Xuyên 4.696 4.696 4.696 

2 KCN Phú Mỹ 1 26.635 26.635 26.635 

3 KCN Phú Mỹ II & Phú Mỹ II-MR 17.377 28.601 28.601 
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TT  Tên KCN 
Nhu cầu nước (m3/ngày) 

2025 2030 2050 
- KCN Phú Mỹ II 17.377 17.377 17.377 

- KCN Phú Mỹ II MR 0 11.224 11.224 

4 KCN Phú Mỹ III 22.471 22.471 22.471 

5 KCN Mỹ Xuân A 8.467 8.467 8.467 

6 KCN Mỹ Xuân A2 11.822 11.822 11.822 

7 KCN Mỹ Xuân B1 - Conac & B1 - Conac 
MR 5.934 9.014 9.014 

- KCN Mỹ Xuân B1 - Conac 5.934 5.934 5.934 

- KCN Mỹ Xuân B1 - Conac MR 0 3.080 3.080 

8 KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng 5.600 5.600 5.600 

9 KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương 4.080 4.080 4.080 

10 KCN Cái Mép 18.763 18.763 18.763 

11 KCN Long Hương (Vạn Thương) 0 11.200 11.200 

12 KCN Đất Đỏ 13.894 13.894 13.894 

13 KCN Châu Đức 43.572 43.572 43.572 

14 KCN Đá Bạc 8.260 8.260 8.260 

15 KCN HD 0 12.600 12.600 

16 KCN Phú Mỹ 3 mở rộng 18.200 18.200 18.200 

17 KCN Đô thị Cù Bị 58.800 117.600 117.600 

18 KCN Đô thị Xà Bang 0 33.600 33.600 

19 KCN Đô thị Bình Ba 0 22.400 22.400 

 Tổng 273.682 426.890 482.890 

2.1.3. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp 
(1). Nhu cầu dùng nước cho hoạt động chăn nuôi trong thời kỳ năm 2021-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2050 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ước tính dựa trên số lượng 
và tiêu chuẩn sử dụng nước của gia súc, gia cầm như sau: 

Bảng 227. Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 
2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

TT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu nước (m3/ngày) Tổng lượng nước W (m3) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 

1 TP. Vũng Tàu 171,5 190,1 296,8 62.595 69.379 108.331 

2 TP. Bà Rịa 1.066,8 1.191,1 1.909,9 389.391 434.737 697.117 

3 TX. Phú Mỹ 5.346,9 6.218,8 11.579,7 1.951.626 2.269.847 4.226.575 

4 H. Châu Đức 5.960,6 6.674,2 10.841,0 2.175.603 2.436.086 3.956.964 

5 H. Long Điền 861,2 986,6 1.741,0 314.355 360.109 635.452 

6 H. Đất Đỏ 4.550,4 5.224,1 9.290,2 1.660.897 1.906.782 3.390.907 

7 H. Xuyên Mộc 4.909,1 5.548,2 9341,4 1.791.822 2.025.106 3.409.615 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

740 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu nước (m3/ngày) Tổng lượng nước W (m3) 

2025 2030 2050 2025 2030 2050 
8 H. Côn Đảo 47,0 52,4 83,9 17.149 19.137 30.606 

 Tổng 22.914 26.085 45.084 8.363.439 9.521.185 16.455.567 

(2). Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động trồng trọt qua các năm 2025, 2030 được 
dự báo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

Bảng 228. Nhu cầu sử dụng nước cho cây trồng đến năm 2025 
Đơn vị: 1.000 m3 

TT Đơn vị hành 
chính 

Tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 TP. Vũng Tàu 142 146 174 141 76 71 61 39 78 62 74 115 

2 TP. Bà Rịa 4.773 5.030 5.998 4.739 3.995 3.656 3.159 4.099 3.324 2.922 3.172 5.290 

3 TX. Phú Mỹ 5.440 5.651 6.827 5.550 4.165 4.130 3.823 3.560 3.773 3.547 3.832 5.071 

4 H. Châu Đức 17.750 17.693 20.615 18.442 16.281 18.264 16.942 16.231 14.632 14.172 16.809 21.941 

5 H. Long Điền 3.849 4.120 4.823 3.646 3.339 2.825 2.446 3.506 2.462 2.142 2.246 4.683 

6 H. Đất Đỏ 16.156 16.701 19.832 14.774 13.041 12.293 11.065 14.101 10.640 9.589 10.992 19.926 

7 H. Xuyên Mộc 12.074 12.740 14.882 12.388 9.785 9.556 8.683 8.126 8.289 7.807 8.139 12.038 

 Tổng 60.184 62.079 73.152 59.679 50.682 50.733 46.178 49.664 43.200 40.241 45.264 69.065 

Bảng 229. Nhu cầu sử dụng nước cho cây trồng đến năm 2030 
Đơn vị: 1.000 m3 

TT Đơn vị hành 
chính 

Tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 TP. Vũng Tàu 150 154 184 149 80 75 64 41 82 65 78 121 

2 TP. Bà Rịa 5.041 5.313 6.335 5.005 4.220 3.862 3.337 4.329 3.511 3.086 3.350 5.587 

3 TX. Phú Mỹ 5.746 5.969 7.211 5.862 4.399 4.362 4.038 3.760 3.985 3.746 4.047 5.356 

4 H. Châu Đức 18.748 18.688 21.774 19.479 17.196 19.291 17.895 17.144 15.455 14.969 17.754 23.175 

5 H. Long Điền 4.065 4.352 5.094 3.851 3.527 2.984 2.584 3.703 2.600 2.262 2.372 4.946 

6 H. Đất Đỏ 17.064 17.640 20.947 15.605 13.774 12.984 11.687 14.894 11.238 10.128 11.610 21.046 

7 H. Xuyên Mộc 12.753 13.456 15.719 13.084 10.335 10.093 9.171 8.583 8.755 8.246 8.597 12.715 

 Tổng 63.568 65.571 77.264 63.035 53.532 53.651 48.775 52.454 45.627 42.503 47.809 72.947 

Bảng 230. Nhu cầu sử dụng nước cho cây trồng đến năm 2050 
Đơn vị: 1.000 m3 

TT Đơn vị hành 
chính 

Tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 TP. Vũng Tàu 187 192 229 185 100 93 80 51 103 82 97 151 

2 TP. Bà Rịa 6.274 6.612 7.885 6.230 5.252 4.806 4.153 5.388 4.370 3.841 4.170 6.954 

3 TX. Phú Mỹ 7.151 7.429 8.974 7.296 5.475 5.429 5.026 4.680 4.960 4.663 5.037 6.666 

4 H. Châu Đức 23.333 23.258 27.100 24.243 21.402 24.009 22.271 21.337 19.235 18.630 22.096 28.843 

5 H. Long Điền 5.060 5.416 6.340 4.793 4.389 3.714 3.215 4.609 3.236 2.816 2.952 6.156 

6 H. Đất Đỏ 21.238 21.954 26.070 19.421 17.143 16.160 14.546 18.537 13.987 12.605 14.450 26.194 
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TT Đơn vị hành 
chính 

Tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

7 H. Xuyên Mộc 15.872 16.747 19.563 16.285 12.863 12.562 11.414 10.682 10.896 10.263 10.699 15.825 

 Tổng 79.115 81.609 96.161 78.453 66.624 66.773 60.705 65.283 56.786 52.899 59.502 90.788 

2.2. Phân vùng chức năng của nguồn nước 
Phân vùng chức năng của nguồn nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 

2.2.1. Vùng nước mặt 
Nguồn nước mặt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu tập trung phân bố tại ba (03) con 
sông lớn, đó là sông Thị Vải đoạn chảy qua tỉnh dài 25 km, sông Dinh đoạn chảy qua tỉnh 
dài 30 km, sông Ray dài 120 km.  

(1). Sông Dinh: Sông Dinh bắt nguồn từ vùng đồi núi cao Châu Thành. Thượng lưu 
của sông Dinh là sông Soài chảy qua TP. Bà Rịa, từ cầu Cỏ May sông chia làm 02 
nhánh đổ ra vịnh Gành Rái và Cửa Lấp. Sông Dinh dài khoảng 40 km hầu như 
nằm trọn trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chảy theo hướng Bắc-Nam, là nguồn cung 
cấp nước ngọt quan trọng cho sinh hoạt, công nghiệp và tưới tiêu của tỉnh. Trên 
sông có thể xây dựng được nhiều hồ, đáng kể nhất là hồ Đá Đen. 

(2). Sông Ray: sông Ray bắt nguồn từ vùng cao Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sông Ray 
dài khoảng 55 km, đoạn chảy qua tỉnh thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và 
Đất Đỏ dài khoảng 40 km và đổ ra biển Đông tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, là nguồn 
cung cấp nước ngọt quan trọng cho sinh hoạt, công nghiệp và tưới tiêu của tỉnh. 
Trên hệ thống sông này có thể xây dựng được nhiều hồ, đáng kể nhất là hồ sông 
Ray. 

(3). Sông Thị Vải: Là sông có ý nghĩa giao thông đường thủy quan trọng nhất của tỉnh, 
sông chảy theo hướng chính Bắc - Nam. Sông Thị Vải bắt nguồn từ huyện Long 
Thành tỉnh Đồng Nai và chảy trực tiếp ra vịnh Gành Rái. Sông Thị Vải dài khoảng 
76 km, đoạn chảy qua tỉnh thuộc TX Phú Mỹ và TP. Bà Rịa dài 25 km, có những 
vị trí có thể sử dụng tốt cho việc xây dựng cảng nước sâu, là tuyến giao thông thuỷ 
thuận lợi. Đồng thời sông Thị Vải được xem là nguồn cấp nước quan trọng cho 
hoạt động công nghiệp của tỉnh. 

(4). Sông Đu Đủ: Sông có chiều dài khoảng 27 km, chảy qua các tỉnh Bình Thuận, Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Sông Đu Đủ là hệ thống sông nhỏ, nằm tận cùng phía đông của 
tỉnh, bắt nguồn từ núi Nam Tào chảy qua phần đất Hàm Tân nhưng cửa sông lại 
đổ vào cảng Bình Châu. 

(5). Trên các con sông này có 3 hồ chứa lớn là hồ Đá Đen, hồ sông Ray và hồ Châu 
Pha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các sông, hồ nhỏ khác như: sông Đu Đủ, 
hồ Đá Bàng, hồ Suối Môn, hồ Kim Long, hồ Tầm Bó, hồ Suối Các, hồ Xuyên Mộc, 
hồ Quang Trung, hồ An Hải,… 

Ngoài mục đích cấp nước, các con sông này cũng là nguồn tiếp nhận nước thải và chất 
thải do các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, nước thải thủy sản và sinh hoạt. 
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2.2.2. Nước dưới đất  
Nước dưới đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng trữ lượng có thể khai thác là 70.000 
m3/ngày-đêm, tập trung phân bố ở ba (03) khu vực chính bao gồm: Bà Rịa - Long Điền 
20.000 m3/ngày-đêm; Phú Mỹ - Mỹ Xuân 25.000 m3/ngày-đêm; Long Đất - Long Điền 
15.000 m3/ngày-đêm. Ngoài ba (03) vùng trên, khả năng khai thác nước dưới đất rải rác 
khoảng 10.000 m3/ngày-đêm. Nước dưới đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở độ sâu 
60-90 m, có dung lượng dòng chảy trung bình từ 10-20 m3/s. Các nguồn nước dưới đất 
có thể cho phép khai thác tối đa 500.000 m3/ngày-đêm, với chức năng chính là đảm bảo 
cung cấp đủ nước cho sinh hoạt. 

2.2.3. Nước biển  
Khu vực nước biển ven bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm: TP. Vũng Tàu, Long Điền, 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo với mục tiêu chính phục vụ phát triển du lịch, sinh thái 
và nuôi trồng thủy sản. 

2.3. Phương án phân bổ tài nguyên nước và các công trình điều tiết, khai thác, 
sử dụng nguồn nước  

2.3.1. Xác định tỷ lệ, thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước trong trường hợp bình 
thường, trong trường hợp hạn hán, thiếu nước 

Trên cơ sở nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu của phương án, kết hợp với kết quả đánh 
giá, nhận định khả năng đáp ứng của nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp 
với các vấn đề tồn tại, những vấn đề dự báo và xu thế các vấn đề trong kỳ thực hiện 
phương án, phương án đã xây dựng các nội dung định hướng, các giải pháp nhằm giải 
quyết vấn đề thiếu nước trong trường hợp xảy ra hạn hán, cạn kiệt nguồn nước, các giải 
pháp được đề xuất được xem xét trên cơ sở đảm bảo chức năng nguồn nước, đảm bảo 
tài nguyên nước không suy thoái, cạn kiệt, hướng tới khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
một cách tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững và quản lý tổng hợp các lưu vực sông, hồ trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Phương án xác định thứ tự ưu tiên trong chia sẽ, phân bổ tài nguyên 
nước mặt như sau: 

(1). Thứ tự ưu tiên trong điều kiện bình thường:  

Căn cứ theo các văn bản pháp luật nêu trên và điều kiện nguồn nước ngọt phần nước 
mặt, nhu cầu nguồn nước tại các ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong điều kiện bình 
thường sau khi đảm bảo dòng chảy tối thiểu, thứ tự ưu tiên về phân bổ, sử dụng nước 
giữa các ngành như sau: (i) nhu cầu nước cho sinh hoạt; (ii) nhu cầu nước cho du lịch, 
dịch vụ; (iii) nhu cầu nước cho công nghiệp; (iv) nhu cầu nước cho nông nghiệp, thủy 
sản; (v) nhu cầu nước cho giao thông, xây dựng; (vi) nhu cầu nước cho các ngành khác. 
Do điều kiện nguồn nước hạn chế nên nguồn nước hồi quy do sử dụng trong các ngành 
trả trở lại cho môi trường đều được tính vào dòng chảy môi trường. 

(2). Trong điều kiện khô hạn, thiếu nước xảy ra: 

Trong trường hợp khô hạn, thứ tự ưu tiên vẫn giữ nguyên như thứ tự trên, tuy nhiên cần 
giảm nhu cầu của các ngành để đảm bảo hạn chế thiệt hại, đồng thời cân đối lại nguồn 
nước hiện có và nguồn nước thiếu. 
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2.3.2. Phân bổ nguồn nước và công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước 
Hệ thống thủy lợi hiện đang do tỉnh quản lý gồm 17 hồ chứa, 09 đập dâng, 03 kênh tiêu 
úng, 01 đê ngăn lũ, 03 đê ngăn mặn, 02 trạm bơm,01 kè biển bảo vệ dân cư. Trong đó, 
hồ chứa nước sông Ray có dung tích lớn hơn 215,36 triệu m3; 03 hồ chứa nước có dung 
tích trữ từ 10 triệu m3 đến dưới 50 triệu m3; 11 hồ chứa nước có dung tích trữ từ 1 triệu 
m3 đến dưới 10 triệu m3 và 02 hồ chứa nước có dung tích trữ dưới 1 triệu m3. Tổng diện 
tích tưới theo thiết kế là 20.329 ha, diện tích tiêu úng là 3.262 ha, diện tích ngăn lũ là 
1.100 ha, diện tích ngăn mặn là 4.900 ha, tổng khối lượng cấp nước sinh hoạt 645.000 
m3/ngày.đêm, bảo vệ dân cư 11.000 dân cư. 

Tổng chiều dài kênh mương tỉnh đang quản lý là 245.277 km, đã kiên cố 190.686 km và 
lắp đặt ống nhựa 3.050 km. Hầu hết các công trình thủy lợi được xây dựng trước năm 
1993, các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cần sửa chữa là 10 hồ, trong giai đoạn 2016 -
2020, đã và đang sửa chưa 07 hồ, trong đó 03 hồ đã hoàn thành, 02 hồ khởi công năm 
2019 và 02 hồ đang triển khai thủ tục đầu tư. 

3. Phương án bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra 

3.1. Các khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác tài 
nguyên nước 

3.1.1. Các khu vực cấm và hạn chế do ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt tài nguyên 
nước 

(1). Đối với nguồn nước mặt 

(i). Khu chế biến hải sản Tân Hải thuộc xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ: có 22 cơ sở 
gia công chế biến hải sản. Do đặc thù nước thải phát sinh từ ngành gia 
công, chế biến hải sản có lưu lượng xả thải lớn, nồng độ chất hữu cơ, chất 
dinh dưỡng, vi trùng nên để đảm bảo xử lý nước thải của ngành chế biến 
hải sản đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam đòi hỏi phải đầu tư kinh 
phí lớn, đủ công suất xử lý, phải vận hành đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp phần lớn khó khăn về vốn và hoạt động trong các khu dân 
cư, khu đô thị nên hoạt động của ngành đang gây ra tác động lớn đối với 
môi trường và sinh hoạt của người dân. Nước thải của cơ sở chế biến hải 
sản này gây ô nhiễm sông Rạch Ván, sông Chà Và, sông Rạch Rạng và 
sông Mũi Giun, làm ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của 
người dân. 

(ii). Khu vực cảng cá Cát Lở thành phố Vũng Tàu thuộc lưu vực hạ lưu sông 
Dinh đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Là nơi tập trung nhiều 
nguồn thải (sinh hoạt, chế biến hải sản) và chất thải từ hoạt động của cảng 
cá. Vì vậy khi thủy triều xuống gây bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời 
sống các hộ dân cư xung quanh cảng cá.  

(iii). Tình trạng ô nhiễm tại các hồ cấp nước sinh hoạt chủ yếu bị ô nhiễm dinh 
dưỡng. Các hồ Suối Nhum, hồ Châu Pha, hồ Sông Hỏa, hồ Sông Ray và 
hồ Xuyên Mộc là các hồ có giá trị TSS vượt QCVN. Các hồ Quang Trung, 
hồ Quang Trung 2 và hồ An Hải bị ô nhiễm dinh dưỡng khá nặng, giá trị N-
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NH4+ cao và vượt QCVN trong tất cả các đợt quan trắc giai đoạn 2016 - 
2020. 

(iv). Tại các hồ cấp nước tưới tiêu, thủy lợi bao gồm hồ Bàu Sen, Mang Cá, Bút 
Thiền, hồ Đắng (hồ Linh) xã Bình Châu và hồ sông Kinh, ô nhiễm chủ yếu 
trong nước hồ là chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và chất dinh dưỡng.  

(2). Đối với nước dưới đất, tại khu vực xã Phước Tân có dấu hiệu bị ô nhiễm Fe; khu 
vực xã Xuyên Mộc, thị trấn Ngãi Giao và khu vực chôn lấp chất thải Tóc Tiên bị ô 
nhiễm dinh dưỡng (đặc trưng bởi thông số N-NO3-). Mục tiêu chung đến năm 2030 
sẽ ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(3). Đối với nước biển ven bờ tại khu vực Bãi tắm Long Hải, KDL Long Hải, bờ biển 
Phước Hải, khu vực thị trấn Phước Hải và KDL Hồ Cốc có dấu hiệu ô nhiễm TSS; 
đặc biệt tại khu vực cảng cá Bến Đá bị ô nhiễm dinh dưỡng với hàm lượng N-
NH4+ cao vượt quy chuẩn lần lượt 68,4 lần. 

3.1.2. Khu vực khuyến khích khai thác tài nguyên nước 
Theo Quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến năm 2020 và định hướng 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 với phân kỳ thực 
hiện đến năm 2025, thực hiện việc khuyến khích khai thác tài nguyên nước đạt được các 
mục tiêu như sau: 

(1). 95% dân cư trong vùng quy hoạch được tiếp cận nguồn nước sạch quy chuẩn 
quốc gia với tiêu chuẩn 100 lít/người.ngày. 

(2). 100% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử 
dụng nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99% (vào năm 2030). 

Các nhà máy cấp nước sạch đến năm 2025 sẽ thực hiện nâng cấp về công suất và tuyến 
đường ống cấp nước sạch như sau: 

Bảng 231. Công suất các nhà máy cấp nước sạch đến năm 2025 

TT Nhà máy nước 
Công suất năm 2025 (m3/ng.đ) 

Tổng công suất Công suất nâng cấp 
1 Nhà máy Châu Pha 10.000 - 
2 Nhà máy Sông Ray 45.000 15.000 
3 Nhà máy Đá Bàng 75.000 35.000 
4 Nhà máy Hòa Hiệp 6.000 - 
5 Nhà máy Sông Hỏa 10.000 4.600 
 Tổng cộng: 146.000 54.600 

Nguồn: Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Phê 
duyệt Điều chỉnh quy hoạch cấp nước và Vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025. 

Quy hoạch đường ống truyền tải đến giai đoạn năm 2025 là đường ống 91,30 km. Trong 
đó tuyến ống cấp 1 là 75,00 km; tuyến ống cấp 2 là 16,30 km, tuyến ống phân phối là 
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400,97 km. 

Bảng 232. Tổng hợp đường ống cấp nước giai đoạn đến năm 2025 

TT Loại tuyến ống Hướng tuyến ống Khối lượng 
1 Tuyến ống cấp 1  75,00 
 D400 NMNSông Ray - Xuyên Mộc 7,50 
 D350 NMNSông Ray - Xuyên Mộc 4,80 
 D300 NMNSông Ray - Xuyên Mộc 5,00 
 D400 Đá Bạc - Suối Nghệ 5,50 
 D300 Đá Bạc - Long Tân 3,80 
 D500 NMN Đá Bàng - Phước Thuận 7,60 
 D450 NMN Đá Bàng - Phước Thuận 5,60 
 D450 NMN Đá Bàng - Phước Thuận 6,80 
 D400 NMN Đá Bàng - Phước Thuận 6,30 
 D250 NMN Đá Bàng - Phước Hải 5,70 
 D300 NMN Đá Bàng - Phước Hải 6,50 
 D300 NMN Đá Bàng - Phước Hải 4,80 
 D250 NMN Sông Hỏa - Phước Thuận 5,10 
2 Tuyến ống cấp 2  16,30 
 D200 Đá Bạc - Suối Nghệ 3,90 
 D200 Đá Bạc - Suối Nghệ 8,40 
 D150 NMN Sông Hỏa - Phước Thuận 4,00 

3.2. Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra 

3.2.1. Giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy 
thoái, cạn kiệt  

Theo Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về TNN đến năm 2020 có các mục tiêu chung như sau: “Bảo vệ, khai thác 
hiệu quả, phát triển bền vững TNN quốc gia trên cơ sở quản lý tổng hợp, thống nhất TNN 
nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; từng bước hình thành ngành kinh tế nước nhiều thành phần phù hợp với 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo đảm 
hài hòa lợi ích giữa các nước có chung nguồn nước với Việt Nam”, công tác bảo vệ tài 
nguyên nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

a). Công tác bảo vệ tài nguyên nước mặt 

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần đảm bảo, tuân 
thủ các chính sách về tài nguyên nước, đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương 
tập trung đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào 
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nguồn nước theo đúng quy định, cụ thể: 

(1). Thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa 
bàn tỉnh, nhất là đối với các hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Sông Hỏa, hồ Suối Các, 
hồ Núi Nhan, hồ Châu Pha, hồ Kim Long, hồ Suối Nhum…Đồng thời, rà soát, 
cương quyết di dời các cụm công nghiệp, cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn và các hồ cấp nước. 

(2). Xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

(3). Ban hành danh mục các ngành không thu hút đầu tư, hạn chế đầu tư vùng thượng 
nguồn các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế các ngành 
nghề có tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của 
người dân. 

(4). Xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung nhằm di dời, chấm dứt hoạt 
động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài vùng quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn. 

(5). Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước sông, 
hồ.  Nghiêm cấm các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước như: xây 
dựng (nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác trong hành lang 
bảo vệ nguồn nước) gây đe dọa, làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ 
nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa; 
lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; sử 
dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xây 
dựng mới hoặc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, 
nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản 
xuất, chế biến có nước thải nguy hại… 

(6). Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước; lắp dựng pano áp phích tại các hồ cấp nước; 
hướng dẫn người dân không xả rác, vứt xác gia súc gia cầm xuống lòng hồ; phổ 
biến các quy định xử phạt nếu vi phạm hành lang an toàn nguồn nước… 

b). Công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 

Để bảo vệ và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước dưới đất Bà Rịa - Vũng Tàu trong 
thời gian tới cần chú trọng các vấn đề sau: 

(1). Thường xuyên vận hành quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khu vực 
đất liền và huyện Côn Đảo để quan trắc giám sát mực nước, động thái và chất 
lượng nguồn nước dưới đất; Công bố khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới 
đất. 

(2). Tăng cường thống kê, điều tra các giếng không sử dụng trên địa bàn tỉnh và trám 
lấp các giếng khoan hư hỏng, không sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(3). Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường. 

(4). Khuyến khích các doanh nghiệp cũng như đơn vị cung cấp nước sạch có biện 
pháp thay thế sử dụng nguồn nước mặt thay thế cho việc khai thác nước dưới đất. 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

747 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(5). Chương trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất hàng năm nhằm bổ sung mạng 
lưới quan trắc tài nguyên nước và theo dõi mối tương quan, động thái mực nước 
giữa nước dưới đất và mực nước mặt của 04 hồ cấp nước sinh hoạt… 

(6). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. 

c). Công tác bảo vệ tài nguyên nước mưa 

Hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có định hướng sử dụng nước mưa, tuy 
nhiên trong tương lai cần có các nghiên cứu về tiềm năng của loại nước này, khi nước 
sông, hồ có dấu hiệu suy giảm. Để khai thác nước mưa có hiệu quả sau này, công tác 
bảo vệ tài nguyên nước mưa cần được quan tâm và nhìn nhận sâu sắc hơn, cụ thể: 

(1). Nghiên cứu bổ sung hồ chứa nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, phát triển 
công trình thu và lưu trữ nước mưa để tạo nguồn cho các công trình cấp nước quy 
mô vừa và nhỏ. 

(2). Đối với các đảo, khuyến khích khai thác sử dụng nguồn nước mưa, nước mặt. 
Đầu tư thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình tích trữ nước trong 
mùa mưa để sử dụng dự phòng, điều tiết cho mùa khô trên toàn bộ các đảo; Tiếp 
tục tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh vùng biển, hải đảo của quốc gia. 

(3). Xây dựng hệ thống hồ trữ nước mưa, nước mặt để cấp nước cho hoạt động sản 
xuất công nghiệp. Mặt khác, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
trước khi thải ra môi trường và tái sử dụng nước thải đã qua xử lý để tái dụng cho 
hoạt động sản xuất. 

(4). Xây dựng và triển khai mạng lưới thu gom nước thải tách riêng với nước mưa để 
thu gom nước thải đưa về các trạm XLNT tập trung tại đô thị, khu dân cư trên lưu 
vực sông đảm bảo đạt tỷ lệ thu gom và xử lý đặt ra theo từng giai đoạn phát triển 
KT-XH. 

(5). Trong quy hoạch phát triển các đô thị phải dành quỹ đất tương xứng để xây dựng 
ao, hồ, công trình thoát nước (kênh, mương) phục vụ điều tiết nước mưa giảm 
tình trạng úng ngập trong đô thị khi có mưa lớn. 

(6). Các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường không khí cần 
được kiểm soát tốt hơn, và đạt các quy định cho phép nhằm hạn chế gây ô nhiễm 
nước mưa. 

d). Công tác bảo vệ tài nguyên nước biển 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế, đồng thời cần có các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nhằm 
khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển: 

(1). Cần có chiến lược phát triển kinh tế biển phải theo hướng bền vững, trên cơ sở 
tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu 
quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
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(2). Thu hút đầu có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên, năng lượng, đất đai và thân thiện với môi trường. Đồng thời, tỉnh 
cũng chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm soát, 
ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm biển. 

(3). Tập trung vào việc ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển và 
vùng ven biển; bảo vệ và cải thiện môi trường các khu vực trọng điểm tại các vùng 
ven biển; phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động công nghiệp, 
du lịch, hàng hải, khai thác vận chuyển dầu khí, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; đổ 
bùn nạo vét luồng giao thông đường thủy, công trình biển…dọc bờ biển, đặc biệt 
là các khu vực phát triển du lịch, cảng biển. 

(4). Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ hậu cần cảng, logistics 
theo hướng hiện đại và linh hoạt, chú trọng bảo vệ môi trường biển tại các khu vực 
cảng lớn: Thị Vải - Cái Mép, Phú Mỹ,... 

(5). Tăng cường tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ 
tục, quy định về BVMT đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; giám sát, kiểm tra, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về BVMT tại các khu du lịch, điểm du 
lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật về BVMT. 

3.2.2. Hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước 
a). Công tác quan trắc môi trường  

Hệ thống giám sát chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu định hướng đến 
năm 2030 bao gồm: 

(1). Nước sông: 62 điểm, tập trung tại 06 hệ thống sông: Thị Vải, Sông Ray, Sông 
Dinh, Chà Và, Cửa Lấp, Đu Đủ. Với tần suất quan trắc: 01 tháng/lần. 

(2). Nước hồ: 23 điểm, bao gồm: các hồ cấp nước sinh hoạt (Đá Đen, Sông Ray, Sông 
Hoả, Châu Pha, Suối Nhum, Kim Long, Đá Bàng, Suối Cát, Núi Nhan, An Hải, 
Quang Trung 1 và 2, Sông Kinh); các hồ thuỷ lợi, điều hoà (Suối Môn, Mang Cá, 
Tầm Bó, Xuyên Mộc, Lồ Ồ, Suối Giàu, Gia Hoét, Bút Thiền, Bàu Sen). Với Tần 
suất quan trắc: 01 tháng/lần đối với các hồ cấp nước sinh hoạt; 02 tháng/lần đối 
với các hồ thuỷ lợi, điều hoà. 

(3). Nước dưới đất: 10 điểm, bao gồm: TP. Bà Rịa (02 điểm quan trắc), huyện Châu 
Đức (02 điểm quan trắc), huyện Côn Đảo (02 điểm quan trắc), huyện Xuyên Mộc 
(01 điểm), TX. Phú Mỹ (03 điểm quan trắc). Với tần suất quan trắc: 02 tháng/lần. 

b). Giám sát chất lượng nước, giám sát xả thải vào nguồn nước:  

Tỉnh luôn giám sát chặt chẽ nguồn nước và giám sát xả thải, đến nay tất cả các KCN đều 
có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đồng thời có các điểm lắp đặt quan trắc tự động, 
có 10 KCN triển khai hệ thống giám sát tự động: KCN B1 Conac, KCN Mỹ Xuân A, KCN 
Mỹ Xuân A2, KCN Châu Đức, KCN-B1 Tiến Hùng, KCN Phú Mỹ 1, KCN Phú Mỹ 3, KCN 
Đông Xuyên, KCN Cái Mép, Khu CN Đất Đỏ. Hiện tại ở các hồ chứa nước sinh hoạt vẫn 
đang quan trắc theo chu kỳ hàng năm. Các hồ có trạm quan trắc tự động gồm: hồ Sông 
Hỏa, hồ sông Ray, hồ Đá Đen, hồ Châu Pha, hồ Quang Trung II. Các hệ thống giám sát 
chất lượng nước (nước mặt, nước dưới đất,…), giám sát nước thải tự động trên địa bàn 
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tỉnh cần truyền dữ liệu về mực nước, các thông số quan trọng khác từ trạm quan trắc về 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3.2.3. Giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác hại do nước gây ra 
a). Nhóm giải pháp công trình 

(1). Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong Quy hoạch hệ thống đê 
biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

(i). Công trình ngăn mặn bảo vệ khu dân cư, sản xuất, canh tác nông nghiệp: 
Sử dụng một trong các dạng công trình như: đê mái nghiêng không cho 
phép sóng tràn, áp dụng cho vùng bảo vệ khu có quỹ đất; đối với các khu 
vực tập trung đông dân cư, quỹ đất hạn hẹp có thể sử dụng dạng công trình 
đê có dạng tường đứng hoặc tường đứng kết hợp mái nghiêng. 

(ii). Công trình xói lở bờ biển: Đối với công trình bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ 
tầng, an ninh quốc phòng ... sử dụng một trong các dạng gồm: công trình 
kè mái nghiêng, công trình kè tường đứng, hoặc kết hợp tường đứng và 
mái nghiêng; các dạng công trình này được thiết kế không cho phép sóng 
tràn qua. 

(iii). Đối với công trình bảo vệ cho các khu du lịch cũng sử dụng các dạng công 
trình nêu trên nhưng cao trình đỉnh kè được thiết kế không nên quá cao gây 
cản trở, ngăn cách giữa khu nghỉ dưỡng và bãi tắm. Các dạng công trình 
này nên được thiết kế chủ động cho phép sóng tràn một phần để giảm chiều 
cao công trình. 

(iv). Trong trường hợp ở các khu vực xói lở có bãi phía trước thấp, hoặc có điều 
kiện sóng gió mạnh có thể áp dụng các dạng công trình gây bồi tạo bãi, 
công trình phá sóng xa bờ. 

(v). Công trình ngăn cát giảm sóng và công trình nhằm ổn định luồng tàu: Công 
trình loại này áp dụng ở vùng cửa sông, bờ biển có diễn biến xói bồi lòng 
dẫn mạnh, sử dụng dạng công trình đê mỏ hàn, kết cấu thân đê bằng đá 
đổ, mái được bảo vệ kiên cố bằng các cấu kiện bê tông khối lớn để phá 
sóng như Tetrapod, dolos… 

(2). Giải pháp đối với các khu vực ven biển đã được quy hoạch là các khu du lịch, tiêu 
chí cho việc lựa chọn giải pháp bao gồm: 

(i). Tuổi thọ công trình giả thiết là 50 năm để đánh giá chi phí thực hiện; 

(ii). Duy trì được bãi tắm phía trước khu du lịch, đảm bảo hài hòa cảnh quan 
cho các khu du lịch, ưu tiên các giải pháp mềm như giải pháp nuôi bãi, 
chuyển cát, xoay vòng cát; 

(iii). Đối với cấp độ bảo vệ là chống xói lở do bão, bãi biển có cơ rộng là 20 m 
với trường hợp không có công trình mỏ hàn/đê giảm sóng và cơ rộng 10 m 
với trường hợp có công trình mỏ hàn/đê giảm sóng dọc bờ; 

(iv). Bãi biển được tái tạo có mái dốc phía ngoài song song (hay hệ số mái tương 
đương) với mái dốc biển tự nhiên và cao trình cơ bãi biển là +2.0 m cao 
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hơn mực nước biển trung bình cao (+1.35m) một khoảng là 0.65m để duy 
trì bãi biển khô trong điều kiện triều mực nước triều cao; 

(v). Các giải pháp công trình chỉ sử dụng để bảo vệ các công trình hạ tầng quan 
trọng như đường giao thông, bảo vệ các công trình hạ tầng hiện hữu khác, 
hoặc đối với các công trình đa mục tiêu như đê ngăn cát giảm sóng ổn định 
tuyến luồng vào các khu cảng cá và neo đậu tránh trú bão. Việc thiết kế các 
công trình phải đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến ổn định bờ tổng thể. 

(3). Giải pháp giảm thiểu tác hại do nước gây ra: 

(i). Dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: Trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu 
nguồn, đặc dụng, sản xuất; 

(ii). Dự án nâng cấp, xây mới các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh: Xem xét, 
đánh giá, xác định khả năng cấp nước ở các hồ chứa theo hướng tăng thể 
tích các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; Có sự liên kết trong quá trình vận 
hành các hồ chứa; Tiết kiệm nước trong mùa khô và hạn chế ngập trong 
mùa mưa; Xây mới các hồ chứa ở vùng hải đảo (Côn Đảo) ; 

(iii). Cải tạo và nâng cấp công trình mạng lưới thoát nước một số khu vực đô thị 
thường xuyên bị ngập lụt tại 2 TP. Bà Rịa và Vũng Tàu: Cải tạo hệ thống 
thoát nước tại một số phường nội thành của 2 TP. Bà Rịa và Vũng Tàu 
nhằm bảo đảm việc tiêu thoát nước cho các phường, hạn chế ảnh hưởng 
đến đời sống dân sinh. 

b). Nhóm giải pháp phi công trình 

(1). Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong Quy hoạch hệ thống đê 
biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

(i). Quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên dải ven biển (Khai thác cát, 
sỏi,...) nhằm đảm bảo không phá vỡ sự ổn định dải ven bờ; 

(ii). Định kỳ quan trắc, theo dõi diễn biến xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông về 
phạm vi, cường độ, hướng dịch chuyển bờ. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục 
vụ công tác kiểm soát xói lở bao gồm: bản đồ hiện trạng, bản đồ dự báo, 
cảnh báo khả năng xói lở, bồi lấp ở vùng cửa sông, ven biển; 

(iii). Nghiên cứu quy hoạch bố trí xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng ven biển 
hợp lý; điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng ven biển phù hợp, trên cơ sở 
kết quả dự báo các khu vực có nguy cơ xói lở cần có bố trí hợp lý các khu 
dân cư, các công trình dân sinh, kinh tế; 

(iv). Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp mới trong 
thiết kế, xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển, đê biển; 

(v). Xây dựng kế hoạch hành động, di dời và ứng phó khi có sự cố thiên tai như: 
bão, lũ, sóng lớn, ...; 

(vi). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê kè, bãi biển, dải cồn cát ven biển; 
hoạch định công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình đê kè hiện có; 

(vii). Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển;  
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(viii). Cấm, hạn chế phá rừng phòng hộ, khôi phục thảm thực vật ven bờ biển;  

(ix). Tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong công 
tác bảo vệ bờ biển, đê biển. Trong đó cần quan tâm tới việc động viên nhân 
dân bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, không khai thác cát ven sông, ven biển, 
không xây dựng công trình bảo vệ bờ khi chưa được sự cho phép của cơ 
quan chức năng. 

(2). Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong Quy hoạch hệ thống cảng cá và 
khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá:  

Căn cứ vào đặc điểm đường bờ, giải pháp phân vùng bố trí khu vực bờ biển từ 
mũi Nghinh Phong đến Bình Châu được chia làm 04 đoạn để dễ dàng quản lý, 
kiểm soát trong quá trình thực hiện Quy hoạch:  

(i). Đoạn 1: từ mũi Nghinh Phong đến mũi Kỳ Vân;  

(ii). Đoạn 2: từ mũi Kỳ Vân đến mũi Hồ Tràm;  

(iii). Đoạn 3: từ mũi Hồ Tràm đến mũi Ba Kiềm;  

(iv). Đoạn 4: từ mũi Ba Kiềm đến Bình Châu.  

(3). Giải pháp giảm thiểu tác hại do nước gây ra: 

(i). Xây dựng và triển khai mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi 
giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu: Xây dựng mô hình chăn nuôi, chuyển đổi giống cây trồng đáp 
ứng được những điều kiện thay đổi bất thường của thời tiết; 

(ii). Xây dựng Kế hoạch hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập 
nước: Kế hoạch hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước. 

XII. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1. Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai 
1.1. Kịch bản bản biến đổi khí hậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Theo Kịch bản biển đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, diễn biến biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cụ thể như sau: 

1.1.1. Kịch bản thay đổi nhiệt độ 
Theo kịch bản BĐKH RCP4.5: Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu tăng trung bình 1,20C (0,90C -2,00C) ở giữa thế kỷ; tăng trung bình 1,60C (1,2 ÷ 2,30C) 
ở cuối thế kỷ. 

Theo kịch bản BĐKH RCP8.5: Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu tăng trung bình 1,70C (1,20C -2,50C) ở giữa thế kỷ; tăng trung bình 3,00C (2,5 ÷ 3,90C) 
ở cuối thế kỷ. 

Chi tiết biến đối nhiệt độ theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 theo từng thời kỳ trong năm 
xem bảng chi tiết sau: 

Bảng 233. Mức biến đổi TB nhiệt độ (oC) theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 
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Thời kỳ 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099 

Mùa Đông 1,2 (0,8 ÷ 1,8) 1,5 (0,9 ÷ 2,2) 1,6 (1,2 ÷ 2,3) 2,8 (2,2 ÷ 3,7) 

Mùa Xuân 1,2 (0,8 ÷ 2,0)  1,7 (1,0 ÷ 2,6)  1,8 (1,2 ÷ 2,6)  3,0 (2,3 ÷ 4,0) 

Mùa Hè 1,2 (0,8 ÷ 2,0)  1,7 (1,2 ÷ 2,3)  1,7 (1,2 ÷ 2,4)  3,2 (2,5 ÷ 4,1) 

Mùa Thu 1,2 (0,9 ÷ 1,8)  1,6 (1,0 ÷ 2,3)  1,7 (1,2 ÷ 2,5)  3,0 (2,5 ÷ 4,0) 

Trung bình năm 1,2 (0,9 ÷ 2,0)  1,6 (1,2 ÷ 2,3)  1,7 (1,2 ÷ 2,5)  3,0 (2,5 ÷ 3,9) 

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 
90%. 

Hình 111. Mức biển đổi nhiệt độ trung bình cả năm đến năm 2030 và năm 2050 khu 
vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kịch bản RCP4.5 ) 

  

Năm 2030 Năm 2050 

Hình 112. Mức biển đổi nhiệt độ trung bình cả năm đến năm 2030 và năm 2050 khu 
vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kịch bản RCP8.5 ) 

  

Năm 2030 Năm 2050 
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1.1.2. Kịch bản thay đổi lượng mưa 
a). Lượng mưa trung bình 

Theo kịch bản BĐKH RCP4.5: Lượng mưa năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 
trung bình 16,2% vào giữa thế kỷ (tăng lớn nhất 31,7% vào năm 2065) và tăng trung bình 
21,0% vào cuối thế kỷ (tăng lớn nhất 35,4% vào năm 2099). 

Theo kịch bản BĐKH RCP8.5: Lượng mưa năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 
trung bình 19,2,2% vào giữa thế kỷ (tăng lớn nhất 30,0% vào năm 2065) và tăng trung 
bình 24,2,0% vào cuối thế kỷ (tăng lớn nhất 39,3% vào năm 2099).  

Chi tiết biến đối lượng mưa theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 theo từng thời kỳ trong 
năm xem bảng chi tiết sau: 

Bảng 234. Mức biến đổi TB của lượng mưa (%) theo KB RCP4.5 và RCP8.5 

Thời kỳ 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099 

Mùa Đông 32,3 (-7,6÷59,4) 73,6 (5,8÷108,3) 57,4 (6,8÷94,8) 28,0 (-25,2÷75,2) 

Mùa Xuân 14,2 (-17,9÷47,2) 2,8 (-23,4÷27,4) 7,4 (-15,2÷31,8) 5,6 (-25,8÷30,2) 

Mùa Hè 7,2 (-7,0÷19,7) 15,8 (-1,4÷36,2) 11,0 (-2,0÷22,5) 13,9 (-1,0÷27,7) 

Mùa Thu 25,2 (6,7÷41,2) 30,3 (15,5÷44,5) 29,7 (12,0÷42,8) 43,2 (12,9÷59,0) 

Trung bình năm 16,2 (0,0÷31,7) 21,0 (7,4÷35,4) 19,2 (9,5÷30,0) 24,2 (8,6÷39,3) 

Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 
80%. 

Hình 113. Mức biển đổi lượng mưa cả năm đến năm 2030 và năm 2050 khu vực tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (kịch bản RCP4.5 ) 

  

Năm 2030 Năm 2050 
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Hình 114. Mức biển đổi lượng mưa cả năm đến năm 2030 và năm 2050 khu vực tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (kịch bản RCP8.5 ) 

  
Năm 2030 Năm 2050 

 

b). Lượng mưa ngày lớn nhất 

Theo kịch bản RCP4.5, vào giữa thế kỷ, Rx1day có xu thế tăng trên phạm vi cả nước, 
phổ biến 13 ÷ 20%. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến 20 ÷ 35%. Theo kịch bản RCP8.5, 
vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 15 ÷ 25%. Đến cuối thế kỷ, mức tăng phổ biến 25 
÷ 40%. 

1.1.3. Kịch bản nước biển dâng 
Kết quả tính toán kịch bản nước biển dâng cho Bà Rịa Vũng Tàu theo các kịch bản 
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 được trình bày trong các bảng dưới đây. Nhìn chung, 
mực nước biển dâng ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng dần cho đến cuối thế kỷ và có mức độ tăng 
cao hơn so với các khu vực phía bắc. 

Theo kịch bản RCP2.6: Vào đầu thế kỷ 21 (2030), mực nước biển dâng trung bình 14,0cm 
(khoảng dao động từ 7 ÷ 18 cm). Giữa thế kỷ 21 (2050), mực nước biển dâng 24,0cm 
(khoảng dao động từ 13÷32cm). Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng ở khu vực Bà 
Rịa Vũng Tàu là 44,0 cm (khoảng dao động 26 ÷ 66 cm). 

Bảng 235. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP2.6 
Đơn vị: cm 

Kịch 
bản\năm 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP 2.6 14 
(7÷18) 

19 
(10÷25) 

24 
(13÷32) 

28 
(16÷39) 

32 
(18÷46) 

36 
(21÷52) 

40 
(23÷59) 

44 
(26÷66) 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào đầu thế kỷ 21 (2030), mực nước biển dâng trung bình 12,0cm 
(khoảng dao động từ 7 ÷ 17 cm). Giữa thế kỷ 21 (2050), mực nước biển dâng 23,0cm 
(khoảng dao động từ 13÷31cm). Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng ở khu vực Bà 
Rịa Vũng Tàu là 53 cm (khoảng dao động 32 ÷ 77 cm). 
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Bảng 236. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 
Đơn vị: cm 

Kịch 
bản\năm 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP 4.5 12 
(7÷17) 

17 
(10÷24) 

23 
(13÷31) 

28 
(17÷40) 

34 
(20÷49) 

41 
(24÷58) 

47 
(28÷68) 

53 
(32÷77) 

Theo kịch bản khí nhà kính RCP8.5: Vào đầu thế kỷ 21 (2030), mực nước biển dâng 
trung bình 14,0cm (khoảng dao động từ 10 ÷ 18 cm). Giữa thế kỷ 21 (2050), mực nước 
biển dâng 28,0cm (khoảng dao động từ 19÷37cm). Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển 
dâng ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là 73,0 cm (khoảng dao động 48 ÷ 105 cm). 

Bảng 237. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP8.5 
Đơn vị: cm 

Kịch 
bản\năm 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP 8.5 14 
(10÷18) 

20 
(14÷27) 

28 
(19÷37) 

32 
(21 ÷ 46) 

41 
(27 ÷ 59) 

51 
(33 ÷ 73) 

61 
(41 ÷ 88) 

73 
(48 ÷ 105) 

Hình 115. Kịch bản nước biển dâng tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
1.1.4. Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do BĐKH 
Theo kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật năm 2020, nếu nước biển dâng 100cm, có 
khoảng 4.84% diện tích tỉnh có nguy cơ bị ngập. Trong đó, một số khu vực nguy cơ ngập 
cao như TP. Vũng Tàu 23,27%, TX Phú Mỹ có 12,72% diện tích; Chi tiết tỷ lệ nguy cơ 
ngập ứng với các mức nước biển dâng thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 238. Nguy cơ ngập đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Quận /huyện Diện tích 
(ha) 

Tỉ lệ ngập (%) ứng với các mực nước biển dâng 

50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

1 H. Xuyên Mộc 65.395 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 0,22 

2 TP. Bà Rịa 9.058 3,74 5,07 6,01 6,93 7,99 9,07 

3 TP. Vũng Tàu 13.482 9,08 10,79 13,07 15,54 19,22 23,27 

4 H. Đất Đỏ 17.951 0,50 0,60 0,76 0,92 1,37 1,77 

5 TX. Phú Mỹ 33.357 5,40 6,50 7,78 9,31 10,85 12,72 

6 H. Long Điền 8.371 3,14 3,54 4,16 4,70 5,42 6,41 

 Toàn tỉnh  190.223  0,76  1,10  1,43  1,67  1,99  2,40  

Hình 116. Nguy cơ ngập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và năm 2050 (kịch 
bản RCP4.5) 

  
Năm 2030 Năm 2050 

Hình 117. Nguy cơ ngập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và năm 2050  (kịch 
bản RCP8.5 ) 

  
Năm 2030 Năm 2050 

1.1.5. Nguy cơ xâm nhập mặn 
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Trong tương lai, RM 1‰ có xu hướng lấn sâu hơn theo các các sông vào nội đồng. Giữa 
thế kỉ 21, RM 1‰ đã di chuyển vào TP. Bà Rịa và Huyện Xuyên Mộc theo hướng sông 
Dinh và sông Ray. Huyện Long Điền trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập 
mặn khi phạm vị mặn tiến theo sông Cỏ Mây đi sâu và nội đồng. 

Xét kịch bản RCP4.5, đến giữa XXI, diện tích đất có khả năng phơi nhiễm với độ mặn ≥ 
1‰ (ranh giới ngọt - lợ) gia tăng so với 2018, chiếm 6,7% diện tích tự nhiên cả tỉnh; trong 
đó, huyện Long Điền vẫn là khu vực phơi nhiễm nhiều nhất. 

Đối với kịch bản RCP8.5, kết quả mô phỏng cũng cho thấy mức độ diễn biến của XNM 
dẫn đến khả năng mở rộng phạm vi phơi nhiễm tại huyện Long Điền năm 2030 tăng lên 
3,69 ha và năm 2050 tăng đến 7.517 ha. 

Nhìn chung, các vùng bị ảnh hưởng bởi độ mặn trên 10‰ vẫn là các vùng ven biển đặc 
biệt là hạ lưu sông Thị Vải, hạ lưu sông Rạng, hạ lưu sông Chà Và, hạ lưu sông Dinh, hạ 
lưu sông Cửa Lấp, hạ lưu sông Ray. Các vùng đất ven sông cũng có khả năng bị phơi 
nhiễm với độ mặn tương ứng trên sông. 

Hình 118. Diễn biến xâm nhập mặn tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 và năm 2050 
(kịch bản RCP4.5) 

  
Năm 2030 Năm 2050 

Hình 119. Nguy cơ ngập tại BRVT đến năm 2030 và năm 2050  (kịch bản RCP8.5 ) 

  
Năm 2030 Năm 2050 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

758 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

1.1.6. Kịch bản hạn hán 
Kịch bản chỉ số khô hạn SPI ở Bà Rịa - Vũng Tàu theo các kịch bản: 

Thời kỳ 2025: Theo kịch bản RCP4.5, chỉ số SPI quy mô 6 tháng vào năm 2025 có xu thế 
tăng lên trên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (điều này có nghĩa là mức độ hạn hay mức độ thiếu 
hụt nước ở đây trong tương lai sẽ có xu thế giảm đi và đến mức độ nào đó sẽ có sự dư 
thừa ẩm). Mức độ biến đổi SPI tại trạm Vũng Tàu (0,63-0,69) cao hơn so với tại Côn Đảo 
(0,3-0,44).  

Thời kỳ năm 2030: Mức độ biến đổi SPI quy mô 6 tháng ở Bà Rịa - Vũng Tàu khá tương 
đồng so với giai đoạn năm 2025, chỉ số SPI có mức tăng 0,66-0,69 tại Vũng Tàu 

Thời kỳ năm 2050: Mức độ biến đổi của SPI theo năm tăng từ 0,25-0,5 tại Vũng Tàu theo 
RCP45 và tăng 0,21-0,36 tại Côn Đảo. 

Hình 120. Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 
và năm 2050 (kịch bản RCP4.5) 

  
Năm 2030 Năm 2050 

Hình 121. Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 
và năm 2030  (kịch bản RCP8.5 ) 

  
Năm 2025 Năm 2030 
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1.2. Phân vùng rùi ro thiên tai  
Theo Quyết định số 379/2021/QĐ-TTg ngày 17/03/2021 của Thủ tưởng Chính phủ về 
phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc 2 vùng 
thiên tai là: vùng Đông Nam bộ và vùng biển và Hải đảo với các loại thiên tai điển hình 
sau: 

Bảng 239. Phân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Vùng Các loại hình thiên tai điển hình 

1 
Vùng Đông Nam bộ 
(Các huyện, thành phố trừ 
huyện Côn Đảo) 

Hạn hán, lũ, ngập lụt, bão, ATNĐ, xói lở bờ biển, gió 
mạnh trên biển. 

2 
Vùng biển và Hải đảo 
(Huyện Côn Đảo) 

ATNĐ, bão, nước dâng, gió mạnh trên biển, xói lở bờ 
biển 

Hình 122. Sơ đồ phân vùng rủi ro thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
1.3. Xác định cấp độ rủi ro thiên tai và đỗi tượng dễ bị tổn thương ứng với các 

loại hình thiên tai  
Các tác động nghiêm trọng chính theo thứ tự của các huyện qua khảo sát người dân 
được thống kê và cho kết quả như sau: 

(1). Thành phố Vũng Tàu: Xâm nhập mặn, Hạn hán, Sạt lở, Ngập lụt và Giông bão 

(2). Thành phố Bà Rịa: Hạn hán, Giông bão, Ngập lụt, Xâm nhập mặn và Sạt lở 

(3). Huyện Châu Đức: Hạn hán, Sạt lở, Xâm nhập mặn, Giông bão, Ngập lụt 

(4). Huyện Xuyên Mộc: Ngập lụt, Hạn hán, Giông bão, Sạt lở và Xâm nhập mặn 
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(5). Huyện Long Điền: Ngập lụt, Hạn hán, Giông bão, Sạt lở và Xâm nhập mặn 

(6). Huyện Đất Đỏ: Hạn hán, Giông bão, Sạt lở, Ngập lụt và Xâm nhập mặn 

(7). Thị xã Phú Mỹ: Hạn hán, Sạt lở, Giông bão, Ngập lụt và Xâm nhập mặn 

(8). Huyện Côn Đảo: Xâm nhập mặn, Hạn hán, Sạt lở, Ngập lụt, Giông bão 

1.3.1. Xác định cấp độ rủi ro thiên tai 
a). Bão, áp thấp nhiệt đới 

Theo thống kê trong vòng 20 năm qua, khu vực Nam bộ, bão ATNĐ thường xuất hiện từ 
cuối tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 (ngoại trừ các năm bị tác động mạnh của biến đổi 
khí hậu bão xuất hiện vào tháng 1-:-3); Bão kéo theo mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn và 
nước biển dâng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản, công trình, về sản 
xuất (nông nghiệp, thủy sản) và sinh hoạt đời sống. 

Theo Quyết định 2901/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu thuộc vùng VIII, tần suất cơn bão hàng năm rất thấp (<0,5 cơn/năm), cấp gió mạnh 
nhất đã ghi nhận được là cấp 10, giật mạnh tới cấp 12 - 13. Căn cứ Quyết định số 
18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh 
báo, truyền tin thiên tai và các cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ, bão 
được xác định theo bảng sau đây: 

Bảng 240. Đánh giá cấp độ rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro Vùng Cấp 
ATNĐ Cấp Bão 

Mức độ DBTT 

Thấp Trung 
bình Cao 

1 Cấp độ 3 
Vùng biển 6-:-7 8÷13  X  
Đất liền 6-:-7 8-:-9  X  

2 Cấp độ 4 
Vùng biển  ≥14   X 
Đất liền  10÷11   X 

3 Cấp độ 5 Đất liền  ≥12   X 

b). Lốc, sét 

Lốc, sét là loại hình thiên tai thường xảy ra bất thường, diễn biến khó lường và mức độ 
ảnh hưởng có thể rất lớn, đe dọa tính mạng, thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn 
tỉnh. Lốc, sét thường xảy ra vào thời điểm chuyển mùa và ảnh hưởng hoàn lưu bão, 
ATNĐ. 

Bảng 241. Đánh giá cấp độ rủi ro do lốc, sét, mưa đá và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro Phạm vi ảnh hưởng 
Mức độ DBTT 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 Dưới ½ số huyện, xã trong tỉnh X   

2 Cấp độ 2 Từ ½ số huyện, xã trở lên  X  

c). Sạt lở đất (do mưa và dòng chảy) 
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Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  có 5 khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở, với tổng 
chiều dài khoảng 44,6 km; trong đó: sạt lở bờ biển 4 khu vực, chủ yếu trên đoạn bờ biển 
từ Bình Châu đến mũi Nghinh Phong, nguyên nhân xói lở là do tác động của sóng gió, 
thủy triều, mưa lũ, nước biển dâng…và sạt lở bờ sông 01 khu vực, nguyên nhân do nước 
lũ trên sông Dinh, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, khu du lịch, khu sản xuất và khu dân 
cư. 

Cấp độ RRTT do lũ, lũ quét và sạt lở đất được xác định theo Quyết đinh 18/2021/QĐ-
TTg dựa trên tổng lượng mưa ngày đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh, được 
xác định tại bảng sau: 

Bảng 242. Đánh giá cấp độ rủi ro do sạt lở đất và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro 
Tổng lượng 

mưa 24h (mm) 
Thời gian mưa 

trước đó 
(ngày) 

Mức độ DBTT 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 100-200 1-2 ngày X   

2 Cấp độ 2 200-400 1-2 ngày  X  

3 Cấp độ 3 >400 1-2 ngày  X  

d). Gió mạnh trên biển 

Gió mạnh trên biển thường xuất hiện vào các tháng gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến 
tháng 4 năm sau) ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân trong tỉnh 
đặc biệt ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch.  

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng cộng hơn 100 km bờ biển, với 01 huyện đảo (Côn Đảo) 
và 5/7 đơn vị huyện giáp biển, gồm: TX. Phú Mỹ, TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc với khoảng 3.986 tàu cá (trong đó: đánh bắt ven bờ 343 tàu, vùng lộng 
768 tàu, vùng khơi 2.875 tàu); diện tích nuôi trồng thủy sản 7.123 ha. 

Bảng 243. Đánh giá cấp độ RR do gió mạnh trên biển  và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro Cấp độ gió mạnh/vùng (m) 
Mức độ DBTT 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 
Cấp 6/vùng bờ X   

Cấp 7 đến cấp 8/vùng biển ngoài khơi X   

2 Cấp độ 2 
Cấp 7 trở lên/ vùng biển ven bờ;  X  

Cấp 9 trở lên/vùng biển ngoài khơi  X  

e). Nước dâng (do bão, do triều cường) 

(1). Nước dâng do triều cường 

Triều cường xảy ra do thủy triều dâng cao, nếu chu kỳ triều cường xuất hiện gặp lúc mưa 
lớn kéo dài và lũ thượng nguồn đổ về sẽ gây ngập úng khu vực trũng thấp, ảnh hưởng 
đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái. 

Triều ven biển Đông có mực nước đỉnh trung bình vào khoảng 1,1-1,2 m, các đỉnh cao 
có thể đạt đến 1,3-1,4 m, và mực nước chân trung bình từ –2,8 đến –3,0 m, các chân 
thấp xuống dưới –3,2 m.  
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(2). Nước dâng do bão, bão mạnh 

Theo Quyết định 2901/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về nguy cơ nước 
dâng do bão, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng V-1, nước dâng do bão đã xảy ra 1.2m; 
trong tương lai khi bão mạnh đổ bộ, nước dâng do bão có khả năng lên trên 2.0m. Biên 
độ thủy triều dao động từ 1.4-1.8m. 

Bảng 244. Đánh giá cấp độ rủi ro do nước biển dâng và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro Độ cao nước dâng kết hợp 
thủy triều (m) 

Mức độ DBTT 

Thấp Trung bình Cao 

1 Cấp độ 1 1÷2 X   

2 Cấp độ 2 2÷3  X  

f). Xâm nhập mặn 

Mức độ hứng chịu xâm nhập mặn tại 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân cấp 
theo nồng độ mặn theo mục đích sử 
dụng nước và theo không gian là các 
khu vực ven sông, do ảnh hưởng thủy 
triều, nước mặn xâm nhập theo các 
sông rạch vào sâu trong đất liền.  

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh có hệ 
thống thủy lợi ngăn mặn phát huy hiệu 
quả xâm nhập mặn. Trong 10 năm 
qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra 
thiệt hại do xâm nhập mặn.  

 

g). Ngập lụt  

Loại hình thiên tai này thưởng xảy ra 
đối với khu vực thấp trũng và hạ lưu 
các hồ chứa. Tình hình mưa lũ trên 
địa bàn tỉnh không nghiêm trọng do 
địa hình chia cắt, không có lưu vực 
lớn, độ dốc lưu vực không quá dốc. 
Hàng năm vào mùa mưa, các sông 
có lưu vực tương đối lớn như sông 
Ray, sông Dinh cũng thường gây ra 
lũ cục bộ làm ảnh hưởng ngập lụt 
đồng ruộng hoặc khu dân cư hai bên 
bờ sông, hoặc làm sạt lở bờ sông, 
nhưng tình trạng gây ngập lụt chỉ xảy 
ra cục bộ, không kéo dài nên không 

Hình 123. Mức độ ảnh hưởng xâm nhập 
mặn đến năm 2050 (kịch bản RCP 8.5) 

 

Hình 124. Mức độ ảnh hưởng ảnh hưởng 
của ngập lụt đến năm 2050 (kịch bản RCP 
8.5) 
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ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực ven 
sông.  

Khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt lũ cục bộ gồm các khu vực thấp trũng và hạ lưu 
các hồ chứa: 

(1). Khu vực trũng thấp gồm xã Phước Long Thọ, xã Láng Dài, Thị trấn Đất Đỏ và xã 
Phước Hội của Huyện Đất Đỏ; xã Sơn Bình và Suối Rao của Huyện Châu Đức; 
xã Mỹ Xuân, dọc QL51 khu vực xã Tân Phước, xã Phước Hòa, Thị trấn Phú Mỹ 
của TX Phú Mỹ, và các xã thuộc hạ du các hồ chứa thủy lợi  

(2). Khu vực hạ du hồ Sông Ray: xã Hòa Bình, Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hưng, 
Tân Lâm, Bàu Lâm của Huyện Xuyên Mộc; xã Sơn Bình, Suối Rao của Huyện 
Châu Đức; xã Láng Dài, Lộc An của Huyện Đất Đỏ. 

(3). Khu vực hạ du hồ Đá Đen: Xã Nghĩa Thành của Huyện Châu Đức; xã Châu Pha 
của TX Phú Mỹ; xã Tân Hưng, Hòa Long, phường Long Hương, Phước Hưng, 
Phước Hiệp của TP. Bà Rịa. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật năm 2020, nếu nước biển dâng 100cm, có 
khoảng 4.84% diện tích tỉnh có nguy cơ bị ngập. Trong đó, TP. Vũng Tàu 23,27%, TX 
Phú Mỹ có 12,72% diện tích có nguy cơ ngập cao. 

Bảng 245. Tỷ lệ diện tích nguy cơ ngập theo kịch bản BĐKH cập nhật đến năm 2020 
trên địa bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Quận/Huyện Diện tích 
(ha) 

Tỉ lệ ngập (%) ứng với các mực nước biển dâng 

50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

1 H. Xuyên Mộc 65.395 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 0,22 

2 TP. Bà Rịa 9.058 3,74 5,07 6,01 6,93 7,99 9,07 

3 TP. Vũng Tàu 13.482 908 10,79 13,07 15,54 19,22 23,27 

4 H. Đất Đỏ 17.951 0,50 0,60 0,76 0,92 1,37 1,77 

5 TX. Phú Mỹ 33.357 5,40 6,50 7,78 9,31 10,85 12,72 

6 H. Long Điền 8.371 3,14 3,54 4,16 4,70 5,42 6,41 

 Toàn tỉnh 190.223 1,99 2,40 2,88 3,41 4,08 4,84 

Cấp độ RRTT do lũ, ngập lụt được xác định dừa trên mức báo động lũ trên các triền sông. 
Do trên các lưu vực sông chảy qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa có đánh giá về mức báo 
động lũ trên sông nên RRTT do thiên tai lũ, ngập lụt được xác đinh dựa vào cường độ 
thiên tai, mức độ gây thiệt hại do thiên tai trong khoảng thời gian 5 năm từ 2016 -2020. 
Cấp độ RRTT do lũ, ngập lụt được tạm xác đinh là các cấp độ 1, 2, 3.  

h). Nắng nóng 

Từ chuỗi số liệu đặc trưng về khí tượng từ các trạm đo được trên địa bàn tỉnh cho thấy, 
giai đoạn 2015-2020 nhiệt độ trung bình năm khoảng 28,050C; nhiệt độ lớn nhất trong 
năm khoảng 36,00C.  

Theo kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật năm 2020 - kịch bản RCP8.5, Nhiệt độ trung 
bình năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trung bình 1,70C (1,20C -2,50C) ở 
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giữa thế kỷ; tăng trung bình 3,00C (2,5 ÷ 3,90C) ở cuối thế kỷ; 

Từ các số liệu trên ta xác định RRTT do nắng nóng trong bảng dưới đây: 

Bảng 246. Đánh giá cấp độ rủi ro do nắng nóng và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro 
Chi tiết về mức độ nắng nóng Mức độ DBTT 

Nhiệt độ cao nhất 
(0C) 

Thời gian kéo dài 
(ngày) Thấp Trung 

bình Cao 

1 Cấp độ 1 
35÷37 >3 X   

37÷39 3÷10 X   

2 Cấp độ 2 

Trên 39÷41 3÷10  X  

Trên 41 3÷5  X  

Trên 37÷39 10÷25  X  

i). Hạn hán 

Vùng dự án thuộc khu vực ven biển, 
lượng mưa hàng năm không dồi dào, 
xấp xỉ 1600 mm/năm, hơn nữa mùa 
mưa chỉ tập trung từ tháng V đến 
tháng XI , mùa khô kéo dài từ tháng 
XII đến tháng IV năm sau. Vào những 
tháng mùa khô, lượng mưa không 
đáng kể nên diện tích gieo trồng, đặc 
biệt là cây hàng năm giảm đáng kể, 
chỉ còn lại những khu vực có công 
trình thủy lợi. Hiện tại các công trình 
thủy lợi phục vụ tưới chỉ là các hồ 
chứa loại vừa và nhỏ và các đập dâng, 
nên cũng chỉ phục vụ tưới vụ Đông 
Xuân sớm với khả năng hạn chế. Vào 
những năm mưa ít, hạn hán thường 
xảy ra, đặc biệt nghiêm trọng với những vùng không có công trình thủy lợi. Ngay trong 
mùa mưa cũng vẫn có thể xảy ra hạn hán cục bộ do xảy ra liên tiếp những ngày không 
mưa kéo dài từ 7 ngày, 10 ngày hay 15 ngày. Đối với những khu vực không có công trình 
thủy lợi thì mỗi khi hạn hán xảy ra dù lớn hay nhỏ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến diện 
tích gieo trồng cũng như năng suất cây trồng. Đối với những khu vực có công trình thủy 
lợi thì có thể khắc phục được các kỳ hạn ngắn ngày, chỉ vào những năm hạn lớn thì mới 
bị ảnh hưởng nhiều. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020, hạn hán ở khu vực Nam bộ nói chung có thể 
khắc nghiệt hơn do xu thế giảm lượng mưa trong mùa khô. Theo kịch bản BĐKH RCP8.5: 
Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trung bình 1,70C (1,20C 
-2,50C) ở giữa thế kỷ; tăng trung bình 3,00C (2,5 ÷ 3,90C) ở cuối thế kỷ. 

 

 

Hình 125. Mức độ ảnh hưởng ảnh hưởng 
của hạn hán đến năm 2050 (kịch bản RCP 
8.5) 
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Bảng 247. Đánh giá cấp độ rủi ro do hạn hán và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi ro 

Chi tiết lượng nước thiếu hụt Mức độ DBTT 

Lượng mưa tháng 
thiếu hụt trên 50% 

trong khu vực (tháng) 

Thiếu hụt nguồn 
nước mặt trong 

khu vực (%) 
Thấp Trung 

bình Cao 

1 Cấp độ 1 Từ 2÷3 20÷50 X   

2 Cấp độ 2 
Từ 3÷5 20÷50  X  

Từ 2÷3 50÷70  X  

3 Cấp độ 3 

Trên 5 20÷50   X 

Từ 3÷5 50÷70   X 

Từ 2÷3 Trên 70   X 

Ngoài các loại hình thiên tai đã đánh giá ở trên, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn 
bị tác động bởi các loại hình thiên tai khác như: giông lốc, nắng nóng, gió mạnh trên biển, 
nước dâng, sạt lở đất (do dòng chảy), xâm nhập mặn... tuy nhiên mức độ gây thiệt hại 
của các loại hình thiên tai trên là không lớn.  

j). Cháy rừng do tự nhiên 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mùa khô từ tháng XII đến tháng IV năm sau, lượng mưa chỉ 
chiếm trên dưới 10% lượng mưa năm. Mùa khô vùng ven biển có tính khắc nghiệt hơn 
so với vùng trung du. Những tháng có lượng mưa ít nhất là từ tháng I-III hàng năm; trong 
thời gian này nhiều năm nhiều tháng không mưa là điều thường gặp ở đây. Mùa khô, 
những đợt nắng nóng diện rộng cũng thường xảy ra, là điều kiện nguy cơ xảy ra cháy 
rừng rất cao. 

Hậu quả khi xảy ra cháy rừng rất nghiêm trọng, do việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 
Do vậy công tác phòng tránh cần được đặc biệt quan tâm 

Bảng 248. Đánh giá cấp độ rủi ro do cháy rừng do tự nhiên và mức độ DBTT 

TT Cấp độ rủi 
ro Vùng 

Yếu tố thời tiết 
Thời gian 

kéo dài 
(ngày) 

Mức độ DBTT 

Nhiệt độ 
max ngày 

(0C) 

Độ ẩm 
TB ngày 

(%) 

V gió max 
ngày 

(km/h) 
Thấp Trung 

bình Cao 

1 Cấp độ 1 

1 Trên 30 <60 <2,5 >3 X   

2 
Trên 35 <50 <2 3÷10 X   

30÷35 50÷60 2÷2,5 3÷15 X   

3 Trên 30 <60 <2,5 3÷5 X   

4 Trên 30 <60 <2,5 3÷5 X   

2 Cấp độ 2 

2 

> 40 <40 <1.5 10÷15  X  

35÷40 40÷50 1.5÷2 10÷20  X  

30÷35 50÷60 2÷2.5 15÷20  X  

3 > 30 <60 <2.5 5÷10  X  

4 > 30 <60 <2.5 10÷20  X  

3 Cấp độ 3 2 > 40 <40 <1.5 15÷20  X  
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TT Cấp độ rủi 
ro Vùng 

Yếu tố thời tiết 
Thời gian 

kéo dài 
(ngày) 

Mức độ DBTT 

Nhiệt độ 
max ngày 

(0C) 

Độ ẩm 
TB ngày 

(%) 

V gió max 
ngày 

(km/h) 
Thấp Trung 

bình Cao 

30÷40 40÷60 1.5÷2,5 Trên 20   X 

3 >30 <60 <2.5 10÷20   X 

4 >30 <60 <2.5 10÷15   X 

4 Cấp độ 4 

2 > 40 <40 <1.5 Trên 20   X 

3 >30 <60 <2.5 Trên 20   X 

4 >30 <60 <2.5 15÷20   X 

1.3.2. Xác định đối tượng bị ảnh hưởng theo từng loại hình thiên tai 
Trên cơ sở các yếu tố về cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp 
và khả năng gây thiệt hại của thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cấp độ rủi ro 
thiên tai của cho từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được xác định ở trên.Ta tiến hành 
xác định đối tượng dễ bị tổn thương theo từng loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 249. Đánh giá cấp độ RR do gió mạnh trên biển  và mức độ DBTT 

TT Loại hình thiên tai 
Cấp độ rủi ro thiên tai 

1 2 3 4 5 
1 Bão, ATNĐ   X X X 
2 Mưa lớn X X X   
3 Lũ, ngập lụt X X X   
4 Sạt lở đất X X X   
5 Nắng nóng X X    
6 Hạn hán X X X X  
7 Lốc, sét, mưa đá X X    
8 Gió mạnh trên biển  X X   

9 Nước dâng (do bão, triều 
cường)  X X   

10 Cháy rừng do tự nhiên X X X X  

a). Đối tượng dễ bị tổn thương 

(1). Người cao tuổi:  Tổng số người trên 80 tuổi toàn tỉnh là 16.857 người, chiếm tỉ lệ 
1,47%; số người trên 60 tuổi toàn tỉnh là 118.588 người 

(2). Trẻ em dưới 15 tuổi: Tổng số trẻ em toàn tỉnh là 276.267 người, chiếm tỷ lệ 
24,06%.  

(3). Dân tộc thiểu số có 25.712 người, Tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao thuộc địa 
bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ. 

(4). Tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh là 2.078 hộ, chiếm 0,65% so với tổng số 
hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó số hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở các địa 
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bàn kinh tế kém phát triển, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, như các xã thuộc 
huyện địa bàn các huyện Xuyên Mộc (790 hộ), Châu Đức (390 hộ), Phú Mỹ (357 
hộ). Đây là các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề nhà ở thiếu kiên cố nên dễ bị 
tổn thương do thiên tai, đặc biệt là giông lốc, ATNĐ, bão.  

(5). Số người khuyết tật: Toàn tỉnh có 16.730 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 1,46%. 
Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phân bố đều ở các địa phương theo quy mô dân 
số. 

Người dân sống tại các khu vực ven sông, ven biển, vùng sâu, vùng xa, tại huyện đảo 
lao thường gặp nhiều rủi ro do thiên tai, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của từng 
loại thiên tai, số người bị ảnh hưởng sẽ khác nhau  

Ngoài ra, trung bình mỗi năm có khoảng 12,537 triệu lượt khách du lịch đến tham quan 
các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có 373.162 lượt khách quốc tế và 12.255 lượt 
khách nội địa. Mỗi khi thiên tai xảy ra, họ các những đối tượng ít thông thạo địa bàn, dễ 
bị cô lập tại các điểm du lịch, khu vực Côn Đảo. 

b). Cơ sở hạ tầng xung yếu 

(1). Về công trình nhà ở 

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn khoảng 25.340 nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ 
(chiếm tỷ lệ 8,07%), dễ bị tổn thương nhất đối với bão, ấp thấp nhiệt đới, lốc xoáy… xuất 
hiện trên địa bàn tỉnh.  

Ngoài ra, có nhiều nhà ở khu vực trũng thấp, dễ bị ngập khi xảy ra lũ cục bộ, mưa lớn 
kéo dài hoặc hồ chứa xả lũ. 

Bảng 250. Tổng hợp hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

TT Tên xã/ phường/TT Nhà kiên 
cố 

Nhà bán 
kiên cố 

Nhà thiếu 
kiên cố 

Nhà đơn 
sơ 

Tổng số 
nhà 

1 TP. Vũng Tàu  24.768   56.773   12.450   2.102   96.093  
2 TP. Bà Rịa   19.332   15.558   1.492   134   36.516  
3 Huyện Châu Đức  37.825   2.674   451   -     40.722  
4 Huyện Xuyên Mộc  14.658   22.688   2.477   378   40.201  
5 Huyện Long Điền  3.910   26.492   1.353   40   31.795  
6 Huyện Đất Đỏ  12.140   6.206   1.919   22   20.287  
7 TX. Phú Mỹ  16.600   28.058   1.078   270   46.006  
8 Huyện Côn Đảo  1.383  -  1.174  -  2.557  
 Tổng  130.616   158.449   22.394   2.946   314.177  

(2). Công trình xung yếu 

Qua rà soát, toàn tỉnh có các công trình phòng chống thiên tai xung yếu sau:  

(i). Có 03 tuyến đê có hệ thống mặt đê bị sụt lún, các cống dưới đê bị hư hỏng 
xuống cấp, cao trình không đảm bảo theo thiết kế ban đầu, chân đê bị sạt 
lở. 
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(ii). Có 15 công trình hồ đập bị xuống cấp, không đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo 
quy định, cửa van bị rò rỉ, xuống cấp, chân đập và tràn bị sạt lở, nguy cơ 
mất an toàn hoặc xả lũ gây ảnh hưởng các hộ dân vùng hạ du. 

(iii). Có 01 cụm dân cư nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 181 hộ/849 
khẩu. 

(iv). Có 01 khu neo đậu tàu cá tránh trú bão đang quá trình thi công. 

(v). Có các khu NTTS gần các đập, khu vực cửa sông, ven biển nguy cao bị 
ảnh hưởng khi các hồ xả lũ, khi có mưa bão. 

(vi). Có khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 44,6 km; 
trong đó: sạt lở bờ biển tại 4 khu vực, chủ yếu trên đoạn bờ biển từ Bình 
Châu đến mũi Nghinh Phong; và sạt lở bờ sông tại 01 khu vực trên sông 
Dinh, 

Ngoài ra, hệ thống hàng quán tại các điểm khai thác du lịch khu vực ven biển nguy cơ 
cao bị ảnh hưởng khi có tình huống mưa bão. Hệ thống các công trình hạ tầng như hệ 
thống điện sau công tơ, các tuyến đường đất dân sinh và nội đồng, hệ thống bảng quảng 
cáo xuống cấp. 

(3). Tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, nuôi trồng thủy sản 

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 4.950 tàu cá (trong đó: đánh bắt ven bờ 809 tàu, vùng 
lộng 1.300 tàu, vùng khơi 2.841 tàu); Có diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 6.762,9 ha, 
là các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có mưa bão, gió mạnh trên biển. 

2. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 
2.1. Nguyên tắc thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 
(1). Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, 

là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội. 

(2). Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp theo lưu vực, 
liên vùng, liên ngành; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng 
công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

(3). Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm 
“4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, nông thôn mới. 

(4). Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, theo hướng đa mục tiêu; khôi phục, 
tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và yêu cầu xây dựng lại tốt hơn; tăng 
cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với kế thừa những 
kinh nghiệm truyền thống. 

(5). Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai. 

(6). Bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
mà tỉnh và nhà nước tham gia. 

2.2. Cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai 
2.2.1. Nhiệm vụ chung các sở, ban ngành, địa phương 
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(1). Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, của 
địa phương; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, yêu 
cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

(2). Hàng năm, các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng và cập nhật phương án 
ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai theo phạm vi đơn vị, địa phương mình 
quản lý.  

(3). Khi lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các ngành và địa phương 
lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của ngành, của địa phương thuộc phạm vi quản lý. 

(4). Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành và thực 
hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 
60/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; Nghị định 
số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.  

(5). Chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và tổ chức khắc phục hậu quả 
thiên tai theo trách nhiệm và phạm vi quản lý, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, 
phương tiện, vật tư chủ động tham gia ứng cứu khi có yêu cầu. 

(6). Các đơn vị chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật quy chế phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị trong các hoạt động Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2.2.2. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị 
a). Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 

(1). Điều phối tất cả các hoạt động trong cả 3 giai đoạn (phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục), tham mưu về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở cấp tỉnh; trực 
tiếp chỉ đạo việc thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện và rà soát, điều chỉnh 
hàng năm kế hoạch phòng, chống thiên tai. 

(2). Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương 
án phòng chống thiên tai. 

(3). Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền luật và các văn văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về phòng, chống thiên tai. 

b). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(1). Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai 
5 năm; lập kế hoạch thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh xem xét để chỉ đạo thực 
hiện đảm bảo mục tiêu đề ra của kế hoạch 5 năm; 

(2). Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn lực 
thực hiện kế hoạch; 

(3). Tổng hợp, báo cáo, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch theo hàng năm và tổng 
kết 5 năm; 
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(4). Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp 
huyện trong phạm vi quản lý. 

(5). Xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 
và phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai có ảnh hưởng nhiều đến đời 
sống, phát triển kinh tế tại địa phương (Bão, ATNĐ, hán hạn, động đất, sóng 
thần…). 

c). Sở Kế hoạch và Đầu tư  

(1). Hướng dẫn, chủ trì, theo dõi, kiểm tra và đánh giá nội dung lồng ghép nội dung 
phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;  

(2). Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên 
quan thẩm định nội dung lồng ghép phòng, chống thiên tai vào lập quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành,  kinh tế - xã hội theo quy định; 

(3). Tổng hợp danh mục, nhu cầu đầu tư, xác định nguồn vốn, bố trí vốn hàng năm 
thực hiện kế hoạch. 

d). Sở Tài chính 

(1). Tham mưu bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai 
và hỗ trợ đột xuất khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo theo quy định của Luật 
Ngân sách và các quy định hiện hành. 

(2). Phối hợp Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm các 
trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác PCTT, TKCN trên địa bàn tỉnh; cân đối, 
tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

(3). Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 
chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố giải quyết các chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại 
do thiên tai. 

(4). Tổ chức tiếp nhận, quản lý và cấp phát nguồn vốn do Trung ương phân bổ đến 
các ngành, các cấp thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

e). Sở Tài nguyên và Môi trường 

(1). Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Đài Khí tượng Thủy văn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện quản lý các quy định về quan trắc, dự báo, cảnh 
báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa 
bàn tỉnh. 

(2). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và phối hợp với sở ngành liên quan xây 
dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường sau thiên tai và sự cố tràn dầu. 

f). Sở Xây dựng 

(1). Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Xây dựng về nhà an toàn phòng, chống thiên tai, 
phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy 
trình kiểm định các công trình ăngten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, 
truyền hình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các tổ chức, người dân 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

771 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai trong việc xây dựng, vận hành, 
quản lý và sử dụng công trình nhà ở. 

(2). Phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Ban hành các tiêu chí đảm bảo yêu 
cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình của 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

(3). Phối hợp các sở ban ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn kiểm tra, tham mưu 
UBND tỉnh phương án xử lý các công trình, trụ sở xuống cấp, đang xây dựng … 
không đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra. 

g). Sở Thông tin và Truyền thông  

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; 
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCTT để người dân 
biết, chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai. 

h). Sở Y tế 

(1). Xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc chữa bệnh phục vụ cho công tác PCTT&TKCN; 
kế hoạch điều động lực lượng y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ 
trợ cho Bệnh viện - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để cứu thương, 
điều trị bệnh nhân, phòng dịch kịp thời khi có yêu cầu. 

(2). Chỉ đạo các Trung tâm Y tế, các Bệnh viện thành lập các Đội phòng dịch và vệ 
sinh môi trường để xử lý kịp thời các ổ dịch, giải quyết tốt vệ sinh môi trường. 

i). Sở Giáo dục và Đào tạo 

(1). Thường xuyên tuyên truyền trong trường học các nội dung, biện pháp phòng 
chống thiên tai;  

(2). Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục ở địa phương chủ 
động các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai; đảm bảo an toàn cho học 
sinh và thiết bị giáo dục. 

j). Sở Lao động thương binh và Xã hội 

(1). Xây dựng kế hoạch PCTT của ngành, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia 
khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. 

(2). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động, quyên 
góp các nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; tham mưu cho Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ về vật chất, tài chính cho các địa phương, 
các ngành và nhân dân khắc phục sau thiên tai, ổn định việc làm, đảm bảo đời 
sống nhân dân. 

(3). Thực hiện tổng hợp đề nghị trợ giúp đột xuất của UBND huyện, thị xã, thành phố 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ. Trường hợp tỉnh không đủ 
kinh phí cứu trợ đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở 
Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh để báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

(4). Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, triển 
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khai thực hiện chính sách trợ giúp đột xuất cho cá nhân và hộ gia đình. 

k). Sở Công thương 

(1). Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai, đảm bảo đủ lương 
thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy 
ra trên địa bàn tỉnh.  

(2). Phối hợp các ngành chức năng và địa phương thực hiện công tác cứu trợ, khắc 
phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. 

l). Sở giao thông vận tải 

(1). Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển xây dựng phương án huy động đảm bảo 
phương tiện thủy, bộ đáp ứng yêu cầu di dời dân; phương án ứng phó và khắc 
phục kịp thời các đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông thông suốt, nhất là các 
tuyến lộ chính trên địa bàn tỉnh. 

(2). Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có 
yêu cầu. 

(3). Có kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông 
phục vụ công tác PCTT trên địa bàn tỉnh. 

(4). Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tránh trú bão. 

m). Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu 

Xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có 
phương án cụ thể đối với các khu vực đô thị, trong trường hợp thiên tai làm đỗ, ngã cây, 
lưới điện quốc gia gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đồng thời, xây dựng quy chế 
phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa và Công ty Cổ phần Dịch vụ môi 
trường và công trình đô thị Vũng Tàu trong tổ chức thực hiện. 

n). Đài Khí tượng Thủy văn Bà Rịa - Vũng Tàu 

(1). Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai ảnh hưởng trên 
địa bàn tỉnh; thông báo nhanh chóng, kịp thời đến các cơ quan và nhân dân để 
chủ động phòng, chống.  

(2). Phối hợp các ngành có liên quan đề xuất xây dựng các trạm đo đảm bảo yêu cầu 
dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. 

o). Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và địa phương xây dựng các chương trình 
về lĩnh vực PCTT nhằm nâng cao nhận thức của người dân để chủ động trong phòng 
ngừa, ứng phó thiên tai; đồng thời thông báo, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình hình, 
diễn biến thiên tai đến các cơ quan và nhân dân để chủ động phòng, chống. 

p). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn:  

Phối hợp với các địa phương tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia 
đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; vận động nhân dân trong và ngoài nước cứu trợ 
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đồng bào khi có thiên tai xảy ra; tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời đến tay 
người dân. 

q). Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn 

Cần chủ động xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN theo lĩnh vực quản lý phù hợp với đặc 
điểm, tình hình thiên tai của tỉnh; phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành của tỉnh trong 
công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. 

r). Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

(1). Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN thuộc phạm vi quản lý; 
huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực 
hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; định kỳ hàng quí báo cáo kết quả thực 
hiện về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh. 

(2). Hàng năm, lập dự toán kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục 
vụ công tác PCTT, TKCN trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

(3). Chỉ đạo UBND cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch PCTT&TKCN thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chủ động tham gia các 
hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn. 

3. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 
3.1. Mục tiêu phát triển 
a). Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người, 
tài sản của nhân dân và nhà nước; từng bước góp phần xây dựng quốc gia có khả năng 
quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai; tạo điều kiện phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 

b). Mục tiêu cụ thể đến năm 2030  

(1). Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng 
cho người dân khi có thiên tai, giảm tối thiểu 50% thiệt hại về người do bão, áp 
thấp nhiệt đới, lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020; thiệt hại về kinh tế 
do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2011-2020.  

(2). Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp 
nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; 100% lực lượng 
làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến 
thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các 
yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương 
tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). 

(3). Đầu tư, nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai 
theo hướng đồng bộ, liên thông, đảm bảo cơ quan chỉ đạo điều hành phòng chống 
thiên tai cấp tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai; 100% tàu cá đánh 
bắt xa bờ được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc. 

(4). Chủ động rà soát, tham gia ý kiến và đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện hệ 
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thống chính sách về phòng chống thiên tai bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong 
công tác chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu 
nạn. 

(5). Kiện toàn lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được kiện toàn theo hướng 
tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cứu 
hộ, cứu nạn. 

(6). Tăng cường, phát triển các công cụ hỗ trợ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khoa học 
công nghệ trong dự báo, cảnh báo và quản lý thiên tai. Kết nối thông tin thiên tai 
giữa đơn vị dự báo và các đơn vị sử dụng, đảm bảo thông tin thiên tai, dự báo, 
cảnh báo thiên tai được cung cấp sớm, kịp thời nhất đến cộng đồng. 

(7). Người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, lũ 
quét. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, 
nhất là hệ thống đê điều, hồ đập đảm bảo an toàn trước thiên tai theo mức thiết 
kế, không làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai. 

3.2. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu 
3.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai 
a). Biện pháp phi công trình 

(1). Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về phòng chống thiên 
tai trên địa bản tỉnh.  

(i). Hàng năm rà soát và ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và TKCN tỉnh và phân công nhiệm vụ thành viên nhằm huy 
động tối đa nguồn lực của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, 
chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; 

(ii). Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; Quy 
chế hoạt động của Văn phòng thường trực PCTT &TKCN cấp tỉnh, cấp 
huyện; Quy chế trực ban công tác Phòng chống thiên tai cho Văn phòng 
thường trực các cấp. 

(iii). Ban hành quyết định thành lập, quy chế hoạt động Quỹ PCTT theo nghị 
định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành 
lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. Xây dựng và thực hiện kế hoạch 
thu, chi của Quỹ trên địa bàn tỉnh hàng năm; 

(iv). Rà soát chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai 
để tiếp tục hỗ trợ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 (thực hiện theo Quyết 
định số 01/VBHN-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 
đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 
167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).  

(v). Vận động hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà 
hảo tâm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh không 
còn nhà thiếu kiên cố và đơn sơ; 
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(vi). Rà soát chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để bổ sung, sửa chữa 
cho phù hợp; 

(vii). Xây dựng Quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ chính sách hỗ trợ 
sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất và hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng 
chống thiên tai. 

(viii). Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, 
chống thiên tai cấp tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 
08/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và ban 
hành bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp huyện và cấp 
xã; 

(ix). Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng 
cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” 
đến năm 2030 theo Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 07/4/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

(x). Ban hành các tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc 
quản lý, vận hành, sử dụng công trình của hộ gia đình, cá nhân sử dụng 
công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

(xi). Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, 
trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg về danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, 
phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai; 

(xii). Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 
thực hiện việc đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận 
hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm 
dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 
viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh theo  Thông tư số 
13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

(xiii). Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của 
UBND, HĐND tỉnh để tăng cường quản lý các hoạt động tại khu vực ven 
sông, ven biển (nhất là quản lý xây dựng công trình, nhà cửa ven sông) và 
xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 
sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân 
và nhà nước; 

(xiv). Rà soát các văn bản quy định về quản lý đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, biển 
và lĩnh vực khác có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện xây 
dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách, 
khuyến khích khối tư nhân đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên 
tai, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển; 
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(xv). Rà soát chính sách hỗ trợ di dời dân cư và xây dựng nhà ở vùng thiên tai, 
hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030. 

(2). Kiện toàn tổ chức, bộ máy tăng cường năng lực quản lý thiên tai.  

(i). Kiện toàn tổ chức, bộ máy chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các cấp 
đảm bảo năng lực hoạt động có hiệu quả.  

(ii). Tiếp tục kiện toàn Văn phòng thường trực chuyên trách để tham mưu, hỗ 
trợ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong chỉ đạo, phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả.  

(iii). Xây dựng, rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN các cấp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 
cấp nhằm tăng cường năng lực, hoạt động hiệu quả. 

(iv). Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai bằng các 
lớp đào tạo, tập huấn. 

(v). Rà soát, xây dựng, cũng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng 
dân quân tự vệ làm nòng cốt theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về PCTT. 

(vi). Đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, 
trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai. Đầu tư 
trang thiết bị cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 
cấp thực hiện nhiệm vụ với diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai: Văn 
phòng làm việc, trang thiết bị họp trực tuyến, trang thiết bị văn phòng. 

(vii). Tăng cường năng lực và trang thiết bị cho lực lượng PCTT và TKCN: lực 
lượng vũ trang tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các địa phương. Mua sắm 
các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCTT và TKCN. 

(viii). Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc phòng chống thiên tai và TKCN. 
Trước mắt đảm bảo liên lạc thông suốt của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
các cấp và hệ thống thông tin liên lạc với các đơn vị quản lý hồ chứa trong 
tình huống khẩn cấp. 

(ix). Rà soát, xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh với các Tổ chức chính trị, xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng tham 
gia phòng chống thiên tai. 

(x). Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã. 

(3). Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch, phương án  

(i). Xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo 
quy định của Luật Phòng, chống thiên tai. Hàng năm rà soát, bổ sung nội 
dung công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; 
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(ii). Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp các lưu vực sông, hồ chứa thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh: Rà soát quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất, sản 
xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thiên tai, biến đổi khí hậu; Xây 
dựng, rà soát và diễn tập phương án ứng phó với lũ, ngập lụt, hạn hán 
tương ứng với các kịch bản mưa, điều tiết hồ chứa; 

(iii). Rà soát bổ sung Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư vùng: thiên tai, hải đảo, 
đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa-Vũng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và thực hiện các dự án Tái định cư, ổn định 
đời sống và sản xuất nhân dân nhất là tại các khu vực có nguy cơ lũ, ngập 
lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển cao; 

(iv). Xây dựng, rà soát, bổ sung cập nhật phương án ứng phó ở các cấp với các 
loại hình thiên tai thường xuyên bị ảnh hưởng: ATNĐ, bão, bão mạnh; hạn 
hán xâm nhập mặn, sạt lở; ngập lụt do lũ lớn và triều cường, trong đó bổ 
sung kịch bản ứng phó thiên tai trong trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; 

(v). Xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó thiên tai theo 
cấp độ rủi ro thiên tai các cấp, trong đó bổ sung kịch bản ứng phó thiên tai 
trong trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

(vi). Xây dựng bản đồ phân vùng, đánh giá rủi ro thiên tai chuyên sâu về các loại 
hình thiên tai: ATNĐ bão, ngập lụt, hạn hán, sạt lở bờ sông, suối và bờ biển; 

(vii). Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với tình huống xả lũ 
khẩn cấp, lũ ngập lụt do vỡ đập và đánh giá định lượng tác động cho các 
hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

(4). Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai của tỉnh. 

(i). Kết hợp giữa đầu tư công và xã hội hóa các dịch vụ khí tượng thủy văn. 
Trong đó dự kiến trong giai đoạn 2021-2030 sẽ lắp đặt thêm khoảng 03 trạm 
khí tượng, 02 trạm cảnh báo dông sét tự động dùng cho công tác dự báo, 
cảnh báo thiên tai của Đài khí tượng thủy văn tỉnh và phục vụ công tác chỉ 
huy ứng phó thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.  

(ii). Lắp đặt, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ phòng chống 
thiên tai. 

(iii). Lắp đặt biển cảnh báo, thiết bị cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở đất. 

(iv). Xây dựng hệ thống dữ liệu KTTV, số hóa toàn bộ kho tư liệu KTTV trên địa 
bàn tỉnh. 

(v). Xây dựng hệ thống kho dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

(vi). Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển 
cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu. 

(5). Nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống thiên tai cộng đồng. Tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức PCTT 
cộng đồng theo kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và 
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Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2030 theo Quyết định 553/QĐ-
TTg ngày 07/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, với các biện pháp chính sau: 

(i). Lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với một số môn học để 
đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và một số trường, cao đẳng, đại học liên quan. 

(ii). Đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn vào kế 
hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

(iii). Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu 
nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối 
tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham 
gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm. 

(iv). Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân 
trực tiếp thực hiện Kế hoạch ở các cấp. 

(v). Tập huấn nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, 
tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ phóng 
viên, biên tập viên; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; cán 
bộ đài truyền thanh cấp xã; báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng xung 
kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn ở cơ sở; tập huấn chuyên 
biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng. 

(vi).  Tổ chức tuyên truyền, truyền thông phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu 
nạn đến mọi đối tượng trong cộng đồng; thực hiện đa dạng hóa tài liệu, các 
phương thức truyền thông tại cộng đồng; trong đó, có việc xây dựng phòng 
triển lãm, trưng bày hình ảnh, mô hình, tư liệu về các trận thiên tai trên địa 
bàn tỉnh, bài học kinh nghiệm phục vụ tham quan, học tập nâng cao nhận 
thức. 

(vii). Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cấp xã 
như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên 
quan. 

(viii). Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu, sản phẩm truyền thông; phổ biến, chia 
sẻ rộng rãi đến các các nhóm đối tượng trong xã hội. 

(6). Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ công trình hồ 
chứa; bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa 

Thực hiện quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị 
định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, nhằm đảm bảo an toàn công 
trình, giảm thiểu tác hại của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các công trình 
thủy lợi, thực hiện các giải pháp sau: 

(i). Xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa và xây 
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dựng bản đồ ngập lụt hạ du. 

(ii). Xây dựng, rà soát cập nhật điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho 
công trình và hạ du. 

(iii). Xây dựng, rà soát cập nhật điều chỉnh phương án bảo vệ công trình 

(iv). Tổ chức kiểm định an toàn các đập, hồ chứa. 

(v). Lập quy trình vận hành an toàn hồ chứa; 

Ngoài ra, theo Điều 27, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, 
chủ sở hữu của 16 hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng, phê duyệt 
bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập. 

(7). Xây dựng chương trình trồng, bảo vệ và phát triển rừng. 

(i). Tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trồng 10 triệu 
cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 triển khai Chỉ thị số 45/CT-
TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết 
trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Việc trồng cây 
dự kiến tổ chức vào các ngày lễ trọng tâm hàng năm. Kinh phí dự kiến hơn 
138 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hơn 14,8 tỷ đồng; gần 111,6 tỷ 
đồng từ quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; hơn 11,7 tỷ đồng từ nguồn vốn 
xã hội hoá. 

(ii). Tăng cường biện pháp giáo dục cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, không 
săn bắt, khai phá... gây hậu quả cháy rừng. Bên cạnh đó cần tăng cường 
công tác cảnh báo, dự báo, dự phòng phương tiện trang thiết bị vật tư phòng 
chống chống cháy và công tác quản lý.    

(iii). Xây dựng quy trình quản lý, vận hành nước hợp lý và thích hợp cho từng 
vùng, từng năm, nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm soát cháy rừng cao nhất. 

(8). Công tác tập huấn, diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn. 

(i). Tổ chức tập huấn và huấn luyện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo 
sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có. 

(ii). Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa 
mưa lũ với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, phương án xử lý, làm cơ 
sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng thời nâng cao năng lực cứu 
hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và nhận 
thức Nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai. 

(iii). Tập huấn công tác cứu hộ cứu nạn cho lực lượng xung kích PCTT. 

(9). Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác PCTT&TKCN. 

(i). Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng CSDL và tự động hóa 
trong công tác quản lý, khai thác, thu thập, vận hành cơ sở dữ liệu; công cụ 
hỗ trợ chỉ đạo điều hành, quản lý vận hành hồ chứa, xử lý số liệu khí tượng 
thủy văn và phổ biến thông tin về PCTT. 

(ii). Xây dựng và ứng dụng các công cụ hỗ trợ điều hành ra quyết định và chỉ 
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huy trực tuyến  công tác PCTT&TKCN. Các thiết bị di động theo dõi diễn 
biến và phân tích tình hình thiên tai phục vụ công tác chỉ huy điều hành tại 
chỗ. 

(iii). Xây dựng và ứng dụng các công cụ hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và kết 
nối các lực lượng cứu hộ cứu nạn. 

(iv). Xây dựng, ứng dụng và lắp đặt các công cụ kết nối, theo dõi diễn biến và 
chỉ huy điều hành các vùng trọng điểm PCTT. 

(v). Xây dựng và lắp đặt các hệ thống theo dõi công trình PCTT. 

(vi). Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư hợp tác và 
chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai. 

(vii). Phối hợp với các tổ chức, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về RRTT. 
Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng ngừa, ứng phó 
và khắc phục hậu quả thiên tai. 

b). Biện pháp công trình 

(1). Đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi kết hợp Phòng chống thiên tai 

Hoạt động thủy lợi đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ đa 
ngành, đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước; góp phần phòng, chống thiên tai, bảo 
vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(i). Về cấp nước: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, gắn với xây dựng đường 
giao thông nội đồng, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 
theo quy mô lớn và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, 
diện tích cây trồng cạn được tưới đạt 70%, trong đó tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước đạt 80%. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh đến năm 
2030 đạt 85-90%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn 
toàn tỉnh đạt 95%. 

(ii). Về phòng chống lũ, tiêu thoát nước: Chủ động tiêu, thoát nước ra sông 
chính, đảm bảo tiêu thoát ở vùng đồng bằng, vùng thấp trũng phục vụ dân 
sinh, nông nghiệp với tần suất từ 5%, đáp ứng yêu cầu tiêu, thoát cho khu 
đô thị tiêu vào hệ thống công trình thủy lợi; Chủ động phòng, chống lũ, ngập 
lụt, úng cho các khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn và các hoạt động 
sản xuất khác. Củng cố, nâng cao khả năng chống lũ tại các lưu vực sông 
với tần suất lũ 1-2% 

(iii). Về phát triển các công trình thủy lợi: (i) Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa các 
công trình thủy lợi hiện có, trong đó tập trung đầu tư hệ thống kênh nội đồng 
dẫn nước từ sông Ray, công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản... (ii) 
nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, kênh nội đồng đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh; (iii) rà soát các công trình 
hồ đập hư hỏng, xuống cấp để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an 
toàn; (iv) xây dựng hệ thống đê kè biển để chống sạt lở, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, xây dựng các hồ Sông Ray 2, hồ Sông Cầu để cắt giảm lũ và 
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điều tiết nước, nâng cấp xây dựng khu neo đậu tàu thuyền trú tránh trú bão 
kết hợp với dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống 
thiên tai. 

(2). Đầu tư, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến PCTT 

(i). Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng: Kiểm soát các 
quy định về đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với cơ sở hạ tầng, 
công trình công cộng. Sử dụng các nguồn vốn hợp pháp xây dựng, nâng 
cấp các công trình công cộng kết hợp tránh trú bão.  

(ii). Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai:Triển khai thực hiện 
các dự án di dời dân cư cấp bách được ưu tiên đưa vào trong “Chương 
trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ 
thiên tai”  sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt. 

(iii). Xây dựng các trường học kết hợp làm nơi tránh trú bão, lũ: Tiếp tục thực 
hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và 
giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Chương trình mục tiêu giáo dục 
vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, chương trình kiên cố hóa trường 
lớp học, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2030.... Trong đó tập trung đầu tư xây dựng mới ở những 
điểm trường thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa đảm bảo an toàn 
cho việc dạy và học, vừa có thể là nơi tránh trú thiên tai cho bà con nhân 
dân khu vực xung quanh.  

(iv). Nâng cấp bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã: Tập trung nguồn 
lực đầu tư đồng bộ trang thiết bị với cơ sở hạ tầng, nhân lực, mở rộng, nâng 
cấp các bệnh viện cấp vùng, tuyến tỉnh, tuyến huyện và các trạm y tế xã 
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân.  

(3). Đầu tư, nâng cấp công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai. 

(i). Tập trung nguồn lực, mở rộng, nâng cấp xây dựng các tuyến quốc lộ, tỉnh 
lộ. Kiên cố hóa và mở rộng nâng cấp các tuyến đường ĐH, ĐX, giao thông 
nông thôn hiện có, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, dân sinh.  

(ii). Xây dựng mới các công trình cầu khu vực chưa có; xây dựng thay thế các 
công trình cầu có tải trọng thấp, cầu xuống cấp, cầu treo, cầu tạm không 
đảm bảo an toàn bằng các công trình cầu kiên cố có tải trọng cao và vượt 
lũ.  

(iii). Xây dựng công trình bảo vệ chống sạt lở cho các tuyến đường, mố cầu đã 
và có nguy cơ cao bị sạt lở do thiên tai. 

(4). Công trình hạ tầng cấp, thoát nước 

(i). Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh 
hoạt nông thôn. Trong đó chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công 
trình nước sạch tại các khu vực dân cư thường xuyên xảy ra hạn hán - xâm 
nhập mặn và có điều kiện kinh tế khó khăn. 
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(ii). Bảo đảm chống ngập úng cục bộ cho các khu vực đô thị: Tổ chức thực hiện 
nạo vét các cửa sông, hệ thống cống thoát nước trong nội thị thành phố và 
các đô thị bảo đảm tiêu thoát nước mưa, chống úng ngập. Đối với vùng có 
mương tiêu tiến hành sửa chữa, tu bổ bảo đảm tiêu thoát nước. Kết hợp 
làm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.  

(5). Công trình khu neo đậu tàu thuyền 

(i). Triển khai xây dựng nâng cấp khu neo, đậu tránh trú bão cho tàu cá, các 
cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo tránh trú bão an toàn 
cho người và tài sản của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân 
cận trong mùa mưa bão, kết hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục 
vụ ngư dân khai thác trên biển, gồm: Xây mới 03 khu neo đậu tránh trú bão 
Bến Lội, Bình Châu huyện Xuyên mộc (với quy mô 15 trụ neo và 48 phao 
neo), khu neo đậu Lộc An; Khu neo đậu Côn Đảo. Nâng cấp mở rộng cảng 
cá Tân Phước, xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền. 

(ii). Ngoài ra, cần nạo vét, giải toả các chướng ngại vật trên các tuyến sông, 
luồng lạch đi vào các khu neo đậu tránh trú bão và các điểm quy hoạch bố 
trí neo đậu tàu thuyền.  

3.2.2. Biện pháp ứng phó với rủi ro thiên tai 
(1). Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi 

vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. 

(2). Bảo vệ các công trình quan trọng về An ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, 
công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, thông 
tin liên lạc hoạt động thông suốt. 

(3). Đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong quá trình xử lý, ứng phó với rủi ro 
thiên tai. 

(4). Phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) với các cấp, các ngành, các huyện, thành phố 
trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

(5). Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo 
phương châm "Bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai. 

(6). Thống kê, đánh giá thiệt hại; bảo vệ môi trường, phục hồi sản xuất; hỗ trợ để khắc 
phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai theo đúng quy định của 
Nhà nước. 

3.3. Giải pháp chủ yếu 
3.3.1. Giải pháp chung 
a). Tăng cường năng lực và thể chế chính sách 

(1). Tăng cường năng lực tổ chức, quản lý của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Sở, 
ban, ngành liên quan trong tỉnh về BĐKH và các vấn đề liên quan đến ứng phó với 
BĐKH; 
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(2). Đẩy mạnh phối hợp, tham gia của các cơ quan liên quan như: Sở Tài chính, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
trong việc thực hiện, phân bổ nguồn lực chương trình, kế hoạch về biến đổi khí 
hậu . 

b). Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu 

(1). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng 
khu vực dân cư ven biển.  

(2). Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường; hệ thống cảnh báo 
sớm thống nhất từ cấp tỉnh đến các ngành, các địa phương.  

(3). Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng phương pháp luận đánh giá tình trạng dễ 
bị tổn thương và khả năng ứng phó trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu 
đối với lĩnh vực nông nghiệp.  

c). Giải pháp về khoa học và công nghệ 

(1). Tăng cường nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin và triển khai các nội dung cơ 
bản của chiến lược, chính sách về BĐKH. Cụ thể hóa chiến lược quốc gia về 
BĐKH và KHHĐ ứng phó với BĐKH bằng các đề tài, dự án nâng cao năng lực 
thích ứng với BĐKH, dự báo, cảnh báo thiên tai; 

(2). Củng cố và hoàn thiện tổ chức khoa học công nghệ ở các ngành và các cấp về 
BĐKH; đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động 
khoa học công nghệ về BĐKH ở các cấp, các ngành; 

(3). Ứng dụng hiệu quả công nghệ về ứng phó với BĐKH trong các ngành, lĩnh vực; 
kết hợp với các sở, ban ngành đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, tiến hành 
triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu về BĐKH và các giải 
pháp ứng phó với BĐKH một cách cụ thể. 

d). Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực 

(1). Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
cho cán bộ quản lý trực tiếp làm công tác về biến đổi khí hậu.  

(2). Xây dựng ý thức thường trực phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai của các cấp, các 
ngành và mọi người dân, đặc biệt là ở các vùng dễ bị tác động trực tiếp do biến 
đổi khí hậu; từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng tìm kiếm cứu 
nạn. 

e). Tăng cường hợp tác quốc tế 

(1). Có phương án tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ của quốc tế trong các 
vấn đề liên quan đến BĐKH, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực; đề 
xuất các hướng tài trợ nhằm huy động tối đa sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế 
trong lĩnh vực BĐKH. 

(2). Hợp tác, kết nối với các chương trình quốc tế và khu vực, trao đổi thông tin, thiết 
lập mạng lưới đối tác song phương và đa phương về BĐKH. 

(3). Mặt khác, cần thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp 
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và người dân tham gia hoạt động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường.. 

f). Lồng ghép Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH vào Kế hoạch phát triển của 
từng Sở, ban ngành  

Tiến hành lồng ghép các nội dung trong Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 
2021-2030 vào Kế hoạch phát triển của từng Sở, ban ngành nhằm tăng tính hiệu quả cho 
công tác ứng phó BĐKH chung trên toàn tỉnh. 

g). Giải pháp huy động nguồn lực 

(1). Tăng cường, chủ động, kết nối với các bộ ngành, trung ương huy động nguồn kinh 
phí để triển khai thực hiện các dự án về BĐKH; kêu gọi sự tham gia rộng rãi của 
các doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH; 

(2). Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 
cao; huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn xã hội hóa, nguồn tài chính của 
Trung ương, các dự án ODA, của các tổ chức phi chính phủ thông qua các chương 
trình, dự án phát triển và nhân rộng mô hình thích ứng, hỗ trợ sinh kế; 

(3). Đề nghị sự hỗ trợ, phân bổ kinh phí cho hoạt động ứng phó với BĐKH của Chính 
phủ; có kế hoạch lồng ghép kế hoạch ứng phó với BĐKH vào các kế hoạch phát 
triển của ngành, lĩnh vực thông qua các dự án phát triển cụ thể. 

3.3.2. Giải pháp cụ thể đối với từng khu vực 
a). Khu vực ven biển, hải đảo 

(1). Xây dựng hành lang, khu vực kinh tế ven biển và quy hoạch các ngành nghề có 
tính đến BĐKH và nước biển dâng. 

(2). Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các cảng cá, các khu tránh, trú bão cho tàu thuyền. 

(3). Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống đê, kè ven sông, ven biển; bảo vệ và phát triển 
rừng phòng hộ, rừng ngập mặn bảo đảm an toàn dân cư, sản xuất và cơ sở hạ 
tầng ven biển. 

(4). Tuyên truyền giáo dục cộng đồng và nâng cao năng lực cộng đồng trong ứng phó 
với BĐKH. 

b). Các khu vực còn lại 

(1). Xây dựng hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm. 

(2). Có các giải pháp lưu trữ nguồn nước sạch, tiết kiệm nước, ưu tiên cho hoạt động 
dân sinh. 

(3). Chống ngập úng tại khu vực đô thị. Nâng cấp hạ tầng giao thông và cấp thoát 
nước. 

(4). Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong sinh hoạt, sản xuất. 

(5). Hoàn thiện cảnh báo nguy cơ lũ, sạt lở khu vực miền núi. 

(6). Tuyên truyền giáo dục cộng đồng và nâng cao năng lực cộng đồng trong ứng phó 
với BĐKH. 
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3.3.3. Giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực 
a). Nông nghiệp 

(1). Lồng ghép các yếu tố BĐKH vào kế hoạch, chương trình phát triển ngành Nông 
nghiệp. 

(2). Triển khai nhân rộng các mô hình xen canh nông nghiệp phù hợp với điều kiện 
hạn, mặn, mô hình trồng trọt, chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí 
hậu.  

(3). Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, bố trí mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù 
hợp với lợi thế của địa phương, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản; phát triển, nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi, tăng cường các hình 
thức đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao, cải tiến phương pháp kỹ 
thuật và cải thiện cơ sở hạ tầng ngành thủy sản.  

(4). Cải thiện hệ thống công trình thủy lợi đặc biệt là cống ngăn mặn, bao gồm: hồ 
chứa, hệ thống kênh mương nội đồng… nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu, giảm 
thất thoát nguồn nước; bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công 
trình phòng tránh thiên tai. 

(5). Hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó với các hậu quả BĐKH. Nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về BĐKH. 

(6). Phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, 
hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, 
nước…, áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh. 

(7). Quy hoạch trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bảo đảm khai thác hiệu quả 
đất lâm nghiệp, duy trì và nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, chống sa mạc 
hóa, xâm thực, suy thoái đất. 

(8). Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa những rủi ro và thiệt hại một 
cách nhanh chóng. Xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai (ngập, 
lũ lụt, xâm nhập mặn…). 

(9). Nghiên cứu sử dụng phân bón cho trồng trọt, thức ăn chăn nuôi một các phù hợp, 
hạn chế tối đa dư thừa; Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hợp lý, theo hướng dẫn;  

(10). Tận dụng nguồn chất thải trong nông nghiệp (phân, phụ phẩm nông nghiệp…) cho 
việc sản xuất năng lượng (hầm Biogas), phân bón hữu cơ… 

b). Công nghiệp và năng lượng 

(1). Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu một cách đồng bộ với các Kế hoạch triển 
khai thực hiện Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, Chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(2). Nghiên cứu triển khai đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; 
ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng 
lượng mới, năng lượng sạch trong đó tập trung phát triển điện gió ngoài khơi để 
tiết kiệm quỹ đất, phát triển nguồn điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn, điện 
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mặt trời mái nhà với mục đích tự dùng để bảo vệ môi trường và bảo đảm cung cấp 
điện, ưu tiên phát triển điện khí có quy mô lớn.  

(3). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng 
lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 06 tháng 8 
năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập 
trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, 
chế tạo gắn với công nghệ thông minh, chú trọng công nghệ xanh. Kiên trì thu hút 
đầu tư có chọn lọc các dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng 
cao, không thâm dụng lao động và đất đai, thân thiện với môi trường. 

(4). Tuyên truyền, vận động, định hướng doanh nghiệp chuyển đổi thiết bị, công nghệ 
sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, nhất là trong công nghiệp, giao 
thông và dân dụng; thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch (CNG, 
LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) 
thay thế nhiên liệu truyền thống đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 
đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. 

(5). Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối 
với những lĩnh vực, ngành và sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao (thép, 
hóa chất, xi măng, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, xây dựng). 

c). Y tế, giáo dục, du lịch 

(1). Phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu về phòng chống 
dịch bệnh và các bệnh mới phát sinh do BĐKH, bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường, thực hiện các giải pháp công nghệ, trang thiết bị trong dự phòng và điều 
trị bệnh gia tăng do BĐKH, tăng cường hệ thống giám sát, cảnh báo sớm tác động 
của BĐKH đến sức khỏe, xây dựng và nhân rộng các mô hình nhằm nâng cao khả 
năng chống chịu của cộng đồng, thích ứng với BĐKH của ngành y tế và sức khỏe 
cộng đồng. 

(2). Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối nguy do BĐKH gây ra như: phát 
sinh dịch bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da). 

(3). Tăng cường năng lực ứng phó của các cơ sở y tế tại địa phương. 

(4). Dự trữ nguồn dược phẩm hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh và khắc phục hậu 
quả sau thiên tai. 

(5). Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh phát sinh do thời tiết, khí hậu 
thay đổi cực đoan ở cả người và vật nuôi. 

(6). Duy tu bảo tồn, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình di tích lịch sử văn 
hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu với BĐKH. 

(7). Nâng cao nhận thức, kiến thức về BĐKH và thiên tai của các cấp chính quyền, tổ 
chức xã hội, cộng đồng, tăng cường nhân lực, phát triển nguồn nhân lực nữ, thúc 
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đẩy bình đẳng giới trong thích ứng với BĐKH. 

(8). Chú trọng đến công tác duy tu, bảo tồn tài nguyên du lịch, chủ động tuyên truyền 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp và du khách. 
Đồng thời, cần đa dạng hoá hoạt động du lịch để tạo tính linh hoạt khi xảy ra hiện 
tượng thay đổi khí hậu đột ngột. 

d). Xây dựng và phát triển hạ tầng 

(1). Rà soát và lồng ghép các yếu tố BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển giao 
thông, khu đô thị. 

(2). Nâng cấp, cải tạo công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro thiên tai cao và 
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Gia cố bảo vệ các kết cấu hạ tầng giao thông 
ven biển, sông suối và xử lý kịp thời các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do 
ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai. 

(3). Nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị và các 
điểm dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu tái định cư ven biển và hải đảo, chống 
ngập cho đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển xây 
dựng nhà an toàn đối với thiên tai, cực đoan khí hậu và nước biển dâng, ứng dụng 
công nghệ vật liệu mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực 
xây dựng và đô thị. 

(4). Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo mạng lưới thoát nước, lắp đặt hệ 
thống bơm dự phòng trong trường hợp lũ lụt. 

(5). Tăng mật độ cây xanh đô thị để giảm hiện tượng ốc đảo nhiệt. 

e). Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

(6). Quản lý hiệu quả tài nguyên nước, giám sát bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao 
khả năng trữ nước và hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, ưu 
tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chịu tác động bất lợi của xâm 
nhập mặn. 

(7). Tăng cường hoạt động quan trắc chất lượng cũng như trữ lượng tài nguyên nước 
trên địa bàn, đặc biệt là quan trắc độ mặn liên tục tại các khu vực cửa sông. Kiểm 
soát các nguồn xả thải của các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp… nhằm hạn chế 
tối đa ô nhiễm có thể xảy ra với môi trường đất, nước tại địa phương. Nâng cao 
nhận thức khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước trong sinh 
hoạt và sản xuất, bảo đảm nguồn nước sử dụng trong mùa khô. Áp dụng các mô 
hình tích trữ nước mưa tại hộ gia đình… 

(8). Nghiên cứu, tính toán phân bố loại hình sử dụng đất hợp lý, đặc biệt tại các vùng 
đất dễ bị ngập, xâm nhập mặn hay sạt lở… Lồng ghép yếu tố BĐKH vào phương 
án sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

f). Bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học 

(1). Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chủ các nguồn thải; 
chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ các cơ sở có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, có quy mô xả thải lớn; yêu cầu thực hiện 
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nghiêm quy định về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kết nối, truyền số liệu trực 
tiếp cho cơ quan quản lý môi trường. 

(2). Xây dựng quy định tiêu chí môi trường để lựa chọn, phân loại các dự án từ giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ động phòng ngừa, kiểm soát nhóm các dự án có nguy 
cơ gây ô nhiễm cao. 

(3). Rà soát, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi đô thị, 
khu dân cư tập trung. 

(4). Tiếp tục tăng cường quản lý chất thải rắn. Hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại 
nguồn; thực hiện Kế hoạch chuyển đổi xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang 
loại hình xử lý ứng dụng công nghệ tái chế, đốt, phát điện.  

(5). Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải 
nhựa; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 
năm 2030. 

(6). Tiếp tục điều tra, đánh giá, khoanh vùng và cải tạo, phục hồi môi trường các khu 
vực bị ô nhiễm. 

(7). Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng 
cường công tác quản lý các hệ sinh thái nhằm nâng cao khả năng thích ứng, trước 
tác động của BĐKH và nước biển dâng. 

(8). Phát triển nhân rộng các mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái và dựa 
vào cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý 
môi trường, giám sát bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học. 

XIII. DANH MỤC DỰ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC HIỆN 
1. Nguyên tắc xác định dự án ưu tiên đầu tư 
1.1. Dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước (đầu tư công) 
1.1.1. Nguyên tắc ưu tiên lựa chọn dự án một số lĩnh vực chủ yếu 
(1). Dự án giao thông vận tải:  

Tập trung phối hợp đẩy nhanh đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy 
mô lớn đi qua địa bàn như: (i) các tuyến đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; 
vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh; (ii) các khu bến, bến cảng thuộc cảng biển Bà Rịa - 
Vũng Tàu được quy hoạch theo Quyết định số 1579/QĐ-TTgngày 22 tháng 9 năm 
2021của Thủ tướng Chính phủ; (iii) tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu (theo 
quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia); (iv) các tuyến đường quốc lộ được đầu 
tư nâng cấp... 

Theo đó, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội tỉnh đảm bảo đồng bộ, 
hợp lý, giữa các phương thức đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng 
không và kết nối thuận lợi với hạ tầng giao thông quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu 
vận tải hàng hóa và hành khách ngày một gia tăng. Đặc biệt, chú trọng phát triển 
đồng bộ giữa hệ thống đường bộ, đường sắt kết nối với hệ thống cảng biển Cái 
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Mép - Thị Vải; hệ thống đường bộ kết nối các vùng sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp trọng điểm, các đô thị, vùng du lịch, vận tải logistic, khu chức năng.... 

(2). Dự án phát triển du lịch, dịch vụ: Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
vật chất, kỹ thuật du lịch, đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia, các khu 
du lịch của tỉnh.   

(3). Dự án phát triển điện lực: Ưu tiên các dự án sản xuất điện gió (ngoài khơi), điện 
mặt trời, nhiệt điện… mạng lưới cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, nông 
nghiệp trọng tâm là các KCN, các khu đô thị mới, các vùng sản xuất nông nghiệp 
trọng điểm, các khu vực đang thiếu hụt điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, 
sinh hoạt của nhân dân. 

(4). Dự án cấp nước, thoát nước: Nhà nước chỉ đầu tư các dự án cấp nước sinh hoạt, 
thu gom xứ lý nước thải đối với các khu vực mà doanh nghiệp không tham gia đầu 
tư. 

(5). Dự án văn hóa, xã hội: Ưu tiên đầu tư trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích 
quốc gia, di tích cấp tỉnh; đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng; hỗ trợ 
đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 
lập chưa tự chủ về đầu tư; tăng cường cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo đạt chuẩn; đầu tư cơ sở bảo trợ xã hội công lập; cơ sở cai nghiện... 

1.1.2. Quy trình lựa chọn dự án 
Quá trình lựa chọn dự án gồm các bước sau: 

(1). Bước 1: Dự án phải phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật đầu 
tư công; các chiến lược, quy hoạch phát triển quốc gia; chiến lược, quy hoạch phát 
triển ngành, lĩnh vực quốc gia; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng phát 
triển của tỉnh; phù hợp, đồng bộ được với các dự án đã quy hoạch ở cấp cao hơn; 
các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. 

(2). Bước 2: Dự án phù hợp với các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh ưu tiên phát 
triển; có tính cấp thiết, tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn cản trở 
quá trình phát triển của tỉnh, của ngành, địa phương; mang lại lợi ích kinh tế - xã 
hội tích cực, có tính lan tỏa sâu rộng giữa các vùng, miền; đảm bảo về môi trường, 
an toàn xã hội và an ninh quốc phòng.  

(3). Bước 3: Dự án có tính khả thi về kinh tế 

(i). Những dự án đầu tư vì mục tiêu an sinh, xã hội phải được xác định rõ ràng; 
khuyến khích đánh giá hiệu quả dự án để lựa chọn dự án có hiệu quả kinh 
tế cao nhất để quyết định đầu tư. 

(ii). Các dự án đầu tư vì mục tiêu kinh tế phải được thẩm định và phê duyệt dựa 
trên lợi ích kinh tế dương (giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV) được chọn 
để lập kế hoạch ngân sách; 

(4). Bước 4: Dự án khả thi về tài chính; dự án đảm bảo các nguồn tài chính, các chi 
phí tài chính và đảm bảo hiệu quả về tài chính. 

(5). Bước 5: Dự án nằm trong khả năng ngân sách, nguồn vốn đầu tư. 
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(6). Bước 6: Dự án khả thi về triển khai thực hiện, đảm bảo về giải phóng mặt bằng, 
đấu thầu, thi công, thiết bị... 

1.2. Dự án thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước 
1.2.1. Định hướng thu hút đầu tư 
a). Lĩnh vực công nghiệp 

(1). Định hướng thu hút phát triển công nghiệp chuyển mạnh sang chiều sâu theo 
hướng phát triển các ngành công nghiệp có trình độ và năng lực công nghệ sản 
xuất tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên, 
năng lượng, thân thiện môi trường. Lựa chọn một số ngành công nghiệp theo 
nguyên tắc: (i) các ngành công nghiệp có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của 
địa phương; (ii) các ngành công nghiệp có khả năng tham gia sâu vào mạng sản 
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; (iii) các ngành công nghiệp sử dụng tiết kiệm đất, áp 
dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; (iv) các ngành công nghiệp có khả 
năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà 
nước.  

Theo đó, giai đoạn 2021-2030, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghiệp: (i) 
cơ khí, luyện kim và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp dầu 
khí, đóng tàu.. (ii) công nghiệp dầu, khí và hóa chất với các sản phẩm hóa dầu gắn 
với khu tổ hợp hoá dầu Long Sơn như các ngành công nghiệp hóa dược... (iii) các 
ngành công nghiệp luyện kim với một số sản phẩm hợp kim màu... cung cấp 
nguyên liệu cơ bản cho các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ 
cao; (iv) công nghiệp năng lượng (điện khí, điện rác). 

(2). Đầu tư của Nhà nước vào các ngành công nghiệp ưu tiên, chủ yếu đóng vai trò hỗ 
trợ để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia; tránh dàn trải trong lựa chọn các 
ngành công nghiệp ưu tiên để bảo đảm đủ các nguồn lực cần thiết. 

(3). Thực hiện nhất quán chủ trương chỉ xem xét chấp thuận các dự án đầu tư sản 
xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Ngoài khu, cụm công nghiệp 
chỉ xem xét chấp thuận đối với các dự án lớn có tác động lớn đến phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện khó khăn, các dự án 
có tính chất đặc thù không thể sản xuất trong khu, cụm công nghiệp (các dự án 
sản xuất vật liệu xây dựng; dự án khai thác, chế biến khoáng sản). 

b). Lĩnh vực dịch vụ 

Khuyến khích và thu hút các dự án đầu tư: 

(1). Phát triển mạnh mẽ dịch vụ - đô thị, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút các dự án có 
quy mô lớn; hình thành các khu dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh để phát triển du lịch. 

(2). Phát triển du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng, hoạt động khoa học và công nghệ: phát 
triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có giá trị cao gắn với phát triển du lịch, 
phục vụ phân khúc đối tượng thu nhập cao; chuyển hoạt động y tế - chăm sóc sức 
khỏe thuần túy trở thành một lĩnh vực hoạt động có giá trị gia tăng cao; tạo môi 
trường tốt cho phát triển dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi 
mới sáng tạo...; tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch với các sản phẩm 
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du lịch biển, MICE, nghỉ dưỡng, sinh thái và các dịch vụ đi kèm như khách sạn, 
nhà hàng, vui chơi, giải trí, thể thao biển. 

(3). Dựa trên lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển các ngành 
dịch vụ có giá trị gia tăng cao, trong đó có dịch vụ cảng biển và logistics, dịch vụ 
tài chính - ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông... 

c). Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Khuyến khích, thu hút các dự án: 

(1). Phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng chuyên canh sản xuất 
nông nghiệp để làm cơ sở tập trung, tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu 
tư trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nâng 
cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo chiều sâu, tạo giá trị gia tăng cao 
gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá.  

(2). Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
gắn với công nghiệp chế biến. 

1.2.2. Đối tác ưu tiên thu hút đầu tư 
a). Đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(1). Khuyến khích, thu hút các đối tác có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính 
lớn, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tư sản xuất 
các sản phẩm phụ trợ; không khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài không 
có cam kết đầu tư lâu dài tại tỉnh, phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. 

(2). Không cố định theo quốc gia hay đối tác nào mà tùy theo lĩnh vực và công nghệ 
cụ thể dựa vào sự phát triển của lĩnh vực đó trên thế giới, thế mạnh, thị phần của 
các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị đó để nhận định năng lực đầu tư và mở rộng 
kinh doanh của nhà đầu tư, khả năng bền vững, sinh lời của dự án. 

(3). Không thu hút các dự án đầu tư thâm dụng lao động quá lớn với công nghệ giản 
đơn cho thể làm xáo trộn cung - cầu lao động, ảnh hưởng tới các dự án khác. 

b). Đối với đầu tư trong nước 

(1). Ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp 
thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đầu tư các dự án vào 
tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ cảng biển và 
logistics.... Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài tỉnh thành lập 
doanh nghiệp mới hoặc mở chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, vận tải biển... góp phần tăng thu cho ngân 
sách tỉnh. 

(2). Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng trong tỉnh triển 
khai thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh, trong đó ưu tiên các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được thành lập. 
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với các doanh nghiệp FDI 
để tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất. 

1.3. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư 
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Các dự án đầu tư được xem xét chấp thuận khi đáp ứng các tiêu chí sau: 

(1). Phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược phát triển quốc 
gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quốc gia trên địa bàn tỉnh; phù hợp với 
quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh; phù hợp, đồng bộ được với 
các dự án đã quy hoạch ở cấp cao hơn. 

(2). Về quy mô vốn đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu quy định áp dụng suất vốn đầu tư tối 
thiểu đối với các dự án có sử dụng đất (các dự án thuê đất trực tiếp của Nhà nước) 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật theo 
hướng ưu tiên các dự án có suất đầu tư vốn lớn, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.  

(3). Về năng lực của nhà đầu tư: Không xem xét chấp thuận đối với các nhà đầu tư 
không chứng minh được năng lực tài chính, không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài 
chính đối với Nhà nước nếu đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Ngoài ra, 
ưu tiên các nhà đầu tư có kinh nghiệm triển khai hiệu quả các dự án tương tự. 

(4). Về lao động sử dụng: Ưu tiên thu hút đầu tư sử dụng lao động hiệu quả, sử dụng 
lao động là người địa phương và lao động qua đào tạo. Việc thẩm định dự án phải 
xem xét đến hiệu suất sử dụng lao động (đáp ứng yêu cầu tại bộ tiêu chí). 

(5). Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Các dự án được xem xét chấp thuận phải được đánh 
giá là có hiệu quả kinh tế - xã hội (trên các mặt: Đóng góp cho ngân sách, hiệu 
quả sử dụng đất). 

(6). Về công nghệ, môi trường: Các dự án phải sử dụng công nghệ tiên tiến, ít tác động 
xấu tới môi trường; không sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế 
chuyển giao theo quy định pháp luật. 

UBND tỉnh nghiên cứu, ban hành Quy định cụ thể về các tiêu chí trên phù hợp với điều 
kiện thực tế, để làm cơ sở lựa chọn các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 
phát triển bền vững. 

2. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, dự án quan trọng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến năm 2030 

Các dự án ư tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 bao gồm hai 
danh mục trong Phụ lục I của báo cáo này. Cụ thể: 

(1). Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030; 

(2). Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu thời kỳ 2021-2030.  
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PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
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I. GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ  
Căn cứ vào phương án tăng trưởng theo kịch bản kỳ vọng, dự báo nhu cầu vốn đầu tư 
của tỉnh lũy kế đến năm 2030 theo giá hiện hành khoảng 1.500.000 tỷ đồng (tương đương 
khoảng 57 tỷ USD). Trong đó: giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 500.000 tỷ đồng, giai 
đoạn 2026-2030 cần khoảng 1.000.000 tỷ đồng.  

1. Các giải pháp huy động vốn đầu tư 
Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển tỉnh đòi hỏi huy động một lượng vốn 
đầu tư rất lớn. Trong đó, đặc biệt là huy động và sử dụng vốn phát triển kết cấu hạ tầng, 
phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Các giải pháp huy động vốn đầu tư sẽ 
trở thành điểm quyết định của quy hoạch tỉnh. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư như trên 
cần phải có hệ thống biện pháp huy động vốn một cách rất tích cực và tập trung, tạo ra 
sự “bùng nổ” trong đầu tư phát triển sản xuất. Vì vậy, nhiều giải pháp để huy động vốn từ 
mọi nguồn khác nhau nhằm huy động mức vốn còn lại phải được xác định như một trong 
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.  

1.1. Đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 
Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tập trung (bao gồm cả nguồn trung ương hỗ trợ, vốn các 
chương trình), muốn đảm bảo nguồn vốn này, cần phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
cao, có biện pháp khuyến khích tiết kiệm và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực sản xuất. 

(1). Huy động tốt các nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách (đây là nguồn nội lực cơ 
bản của tỉnh): đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 
thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng phục vụ người 
nộp thuế và các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện tốt công tác hiện đại hoá 
công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý, điều 
hành ngân sách phù hợp với tiến trình hội nhập. Nâng cao chất lượng phục vụ 
doanh nghiệp, khách hàng và nhân dân, cải tiến phương thức quản lý thu theo 
hướng nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện 
cơ chế tự tính - tự khai - tự nộp; đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, kiểm tra, 
kiểm soát được hoạt động tài chính của các đối tượng để thu hồi đầy đủ, kịp thời 
các khoản thu thuế, phí vào ngân sách. 

(2). Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, tài sản công, cụ thể hoá cơ 
chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động giao dịch bất động sản, đẩy mạnh tổ 
chức bán đấu giá công khai quỹ đất, quỹ nhà; thành lập sàn giao dịch bất động 
sản. 

(3). Nguồn lực tài chính phải ngày càng được củng cố và tăng cường, ngân sách tỉnh 
đảm bảo cân đối vững chắc. Cơ cấu phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính 
phải có nhiều chuyển biến tích cực, hợp lý. Ngoài chi đầu tư phát triển ngân sách 
còn tập trung ưu tiên chi cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng; 
đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể thao, khoa 
học công nghệ, môi trường… nhằm tạo nguồn nội lực mạnh để chuyển việc cung 
cấp dịch vụ công từ Nhà nước sang các thành phần kinh tế khác. 

1.2. Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư 
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Nguồn vốn này tuỳ thuộc vào khả năng phát triển sản xuất. Vốn tín dụng đầu tư dài hạn, 
vốn tín dụng từ các quỹ hỗ trợ đầu tư sẽ tập trung cho một số đơn vị sản xuất kinh doanh 
theo đối tượng ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả thuộc các 
ngành công nghiệp và dịch vụ sản xuất hàng hoá xuất khẩu... Đồng thời các doanh nghiệp 
phải vay vốn trung và dài hạn, huy động vốn tự có, vốn cổ phần các hình thức liên doanh 
liên kết... để tạo nguồn cho đầu tư phát triển. 

Đối với các dự án để xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng như kiên cố hoá 
kênh mương, xây dựng đường nội đô... phải cân đối và lồng ghép các nguồn vốn được 
TW để lại (thuế nông nghiệp, thuế tài nguyên, thu cấp quyền sử dụng đất...), vốn huy 
động bằng tiền nhân công trong dân và vốn vay, hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn trả. 

1.3. Đối với nguồn vốn đầu tư từ dân và doanh nghiệp 
1.3.1. Đối với nguồn vốn của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
Để có thể huy động tối đa nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, trước tiên Luật doanh 
nghiệp phải được triển khai mạnh trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa doanh 
nghiệp với các hình thức thích hợp để tạo ra được một đội ngũ các doanh nghiệp hoạt 
động có hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng tăng cho toàn xã hội. 

Để các doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao hơn, qua đó nguồn thu của nhà nước từ 
thành phần này tăng lên, cần khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác liên doanh; mở 
rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng, cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với những 
cơ chế thuận lợi; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 

Nhà nước địa phương cần hoàn thiện khuôn khổ thể chế, pháp lý, nhanh chóng tạo môi 
trường đầu tư ổn định, thông thoáng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để các 
doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn trong kinh doanh và sản xuất. Ngoài ra, cần có 2 tác 
động hỗ trợ các doanh nghiệp là: hỗ trợ đào tạo các doanh nhân và thợ lành nghề, hỗ trợ 
cung cấp thông tin về thị trường (giá cả, thông lệ buôn bán quốc tế) và điều kiện tiếp thị, 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp tăng tỷ lệ tái đầu tư. 

1.3.2. Đối với nguồn vốn nước ngoài (FDI)  
Xúc tiến việc quảng bá tạo cơ hội thu hút đầu tư, trọng tâm là: tuyên truyền quảng bá 
hình ảnh môi trường đầu tư thuận lợi ở tỉnh; xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản 
phẩm; tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất - kinh doanh và các công trình hạ 
tầng kỹ thuật... 

Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách khuyến khích của tỉnh về 
đầu tư, khởi nghiệp, kinh doanh đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghiệp 
chủ lực, phát triển mạnh các loại hình du lịch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du 
lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu… Tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện các thủ tục 
đơn giản, nhanh chóng cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

Nghiên cứu ban hành các chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết 
quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; cải tiến, công khai hoá các quy trình 
thủ tục hành chính để đơn giản hoá thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép 
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đầu tư, mở rộng diện đăng ký cấp phép đầu tư. 

1.3.3. Đối với nguồn vốn từ khu vực sản xuất tư nhân và hộ gia đình 
Khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân trong tỉnh bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết 
bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa để giảm bớt thời gian lao động nông nghiệp, 
mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất hàng thủ công 
xuất khẩu.  

Tăng thu nhập là giải pháp tích cực và chủ động để tăng tỷ lệ hộ có khả năng tiết kiệm 
đầu tư. Vì vậy đối với các hộ gia đình cần: 

(1). Khuyến khích các hộ trong làm giàu chính đáng, phát huy lợi thế so sánh của địa 
phương (phát triển dịch vụ du lịch, trồng cây ăn quả, khai thác và chế biến thủy 
sản, trang trại...), chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp; chuyển 
dịch một bộ phận lớn lao động và gia đình sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại. 

(2). Hướng dẫn các hộ về hướng đầu tư và lĩnh vực đầu tư; hỗ trợ vốn ban đầu cho 
các hộ phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các hộ trong lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, thủy sản, hướng dẫn các hộ gia đình tập trung đầu tư, nâng cao kỹ thuật 
trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với 
các hộ phi nông nghiệp, tập trung vào các dịch vụ du lịch, ăn uống, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe…; Cung cấp thông tin về thị trường và hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho 
các hộ tham gia sản xuất kinh doanh. 

(3). Huy động tối đa các nguồn vốn còn tiềm ẩn trong dân (tài sản tích trữ, để dành) 
thông qua việc động viên bằng nhiều hình thức hấp dẫn như: tiết kiệm dự thưởng, 
tiết kiệm đảm bảo bằng giá trị… vào ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân, tạo môi 
trường kinh doanh hấp dẫn, tin cậy, ổn định để lôi cuốn các hộ bỏ vốn đầu tư kinh 
doanh. 

1.4. Khai thác, huy động vốn từ tài nguyên thiên nhiên 
Có cơ chế, chính sách quản lý khai thác tài nguyên đất đai và huy động tài chính từ tài 
nguyên đất trên cơ sở luật đất đai được sửa đổi cho thực hiện các công trình dự án đầu 
tư. Tính đúng, tính đủ chi phí sử dụng đất trong các dự án đầu tư trên cơ sở đảm bảo 
hiệu quả kinh tế của dự án. 

Kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh thực hiện một số chính sách để huy động nguồn vốn 
từ tài nguyên đất đai, bao gồm: Cho phép tỉnh được thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng 
đất; Thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư và bản giao mặt bằng dự án thu hồi đất đối với các dự án quan trọng, dự 
án trong danh mục ưu tiên đầu tư. 

2. Giải pháp sử dụng hiệu quả vốn đầu tư 
2.1. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 
Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn, trong khi nguồn lực có hạn, do vậy để việc sử dụng 
vốn mang lại hiệu quả tốt nhất cần phát triển có lựa chọn, có trọng tâm trọng điểm, vốn 
đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030 cần tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết 
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cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Cần phải có bước đi hợp lý để 
đảm bảo từng bước phát triển một cách đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Việc đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng của tỉnh phải được bố trí hợp lý, 
hiệu quả ngay từ khâu lựa chọn dự án, thực hiện đầu tư để đảm bảo hiệu quả chung và 
tiết kiệm nguồn lực. 

Ưu tiên đầu tư các dự án, chương trình, công trình có sức lan tỏa, là những hạng mục 
công trình lớn của tỉnh, những công trình có vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt, mang 
lại hiệu quả đầu tư (cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội); những dự án giải quyết nhu 
cầu thiết yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng cả trước mắt và 
lâu dài. Ưu tiên cho các dự án giao thông đường bộ kết nối các vùng huyện, liên huyện 
của tỉnh với hạ tầng giao thông quốc gia và các tuyến giao thông đối ngoại trên địa bàn, 
các dự án hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch của tỉnh.  

2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách 
(1). Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách cần điều chỉnh cơ chế phân 

bổ, sử dụng ngân sách theo hướng: 

(i). Nguồn vốn ngân sách cho phát triển hạ tầng phải được sử dụng bố trí tập 
trung cho các công trình trọng điểm, giải quyết nhu cầu đầu tư đối với các 
dự án công trình ít mang lại lợi ích kinh tế tài chính trực tiếp (kém hấp dẫn 
đối với khu vực tư). Đồng thời, nguồn vốn nhà nước được sử dụng hợp lý 
trong việc tạo môi trường đầu tư hấp dẫn (có lợi nhuận) trong đầu tư phát 
triển hạ tầng; tham gia các công trình, dự án hạ tầng đầu tư theo mô hình 
đối tác công tư (PPP) nhằm đảm bảo độ tin cậy, chia sẻ rủi ro trong đầu tư 
phát triển và kinh doanh các công trình dự án hạ tầng có sự tham gia của 
khu vực tư.  

(ii). Ưu tiên bố trí ngân sách cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học 
và công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt là việc ứng dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ vào hoạch định chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm phát huy và ứng 
dụng một cách nhanh nhất, hiệu quả và đồng bộ các kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ để thực hiện… 

(2). Thực hiện tốt, có hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công. Trong giai đoạn 2021-
2030, nguồn vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn đầu tư công của trung ương trên 
địa bàn) tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của 
tỉnh. Tỉnh cần phối hợp với Trung ương thực hiện tốt các dự án đầu tư công quốc 
gia trên địa bàn (nhất là các dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc vành đai 
4 thành phố Hồ Chí Minh; nâng cấp cảng biển Cái Mép - Thị Vải; cảng hàng không 
Côn Đảo...) thông qua việc hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn 
nhân lực, nguyên vật liệu tại chỗ để thi công công trình. Đối với nguồn vốn đầu tư 
công của địa phương, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, rà soát các thủ 
tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án. 
Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đúng tiến 
độ và hiệu quả nguồn vốn. 
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(3). Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành. 
Nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp 
thời, tập trung chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các 
khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng 
nguồn thu sự nghiệp; không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề 
án khi không cân đối được nguồn; kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi 
chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước. 

2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách 
Vốn đầu tư của khu vực ngoài ngân sách nhà nước được dự báo sẽ là động lực tăng 
trưởng chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng 
nguồn vốn của khu vực này, đặc biệt là của các nhà đầu tư lớn, ngoài tỉnh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu cần phải đáp ứng được các mối quan tâm của nhà đầu tư đạt đến tầm quốc tế, đồng 
thời tạo sự khác biệt so với những điểm thu hút đầu tư khác của Việt Nam. Để làm được 
điều này cần thực hiện các biện pháp sau: 

(1). Xác định các nhà đầu tư ưu tiên cho các ngành chủ đạo/dự án mục tiêu và tìm 
hiểu nhu cầu của họ: từ yêu cầu về diện tích đất đến nhu cầu về lao động, nguồn 
nguyên, nhiên vật liệu... 

(2). Cập nhật danh sách các dự án quan trọng, ưu tiên đi kèm với những hướng dẫn 
về yêu cầu đầu tư, gồm có cả các tiêu chí phê duyệt. 

(3). Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các nhà đầu tư tiềm năng; bảo đảm và 
cam kết về sự minh bạch của định hướng chính sách dài hạn; có giải pháp giải 
quyết những vướng mắc lớn đang gây trở ngại đối với đầu tư.  

(4). Giảm thời gian xử lý và phê duyệt bằng cách áp dụng những giải pháp thực tiễn 
như nộp hồ sơ trực tuyến, áp dụng công nghệ số vào công tác xử lý hồ sơ, cấp 
giấy chứng nhận, giấy phép đầu tư. Nếu trong khoảng thời gian quy định các cơ 
quan chức năng (Ban Xúc tiến Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp... và các cơ 
quan khác có liên quan) không có ý kiến phản hồi, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng 
nhận đầu tư mặc nhiên được phê duyệt. 

(5). Cải cách thủ tục trong quá trình cấp phép đầu tư nhằm giảm thời gian, chi phí cho 
các nhà đầu tư; Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhà đầu tư hiện tại 
và tiềm năng bằng cách thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến về những nhà 
đầu tư còn hoạt động/trong quá khứ/tiềm năng, thường xuyên liên lạc thông qua 
bản tin tháng và hàng năm thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của nhà đầu tư 
nhằm xác định phương hướng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn. Xây dựng giá 
trị thương hiệu rõ ràng cho Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường quảng bá thông qua 
các phương tiện truyền thông và ý kiến của các nhà đầu tư thành công để gia tăng 
tín nhiệm. 

(6). Đảm bảo và cam kết về sự minh bạch của định hướng chính sách dài hạn, như 
thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách và tác động đối với nhà 
đầu tư trên trang web của cơ quan xúc tiến đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, 
cung cấp thông tin rõ ràng khi được yêu cầu như tiến độ xử lý hồ sơ và hiện trạng 
phát triển của khu công nghiệp. 
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(7). Giải quyết những vướng mắc lớn đang gây trở ngại đối với đầu tư như những vấn 
đề phức tạp trong quy trình đăng ký sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ 
tầng kết nối... 

(8). Củng cố hoạt động của cơ quan xúc tiến đầu tư thông qua những bước thay đổi 
mang tính chiến lược như tập trung nguồn lực cho các dự án/ngành ưu tiên, quản 
lý hiệu quả công việc bằng cách thực hiện đánh giá hàng tháng do lãnh đạo tỉnh 
chỉ đạo và tinh chỉnh vai trò của cơ quan xúc tiền đầu tư, các Ban quản lý KCN 
cùng các sở ban ngành khác, gồm có cam kết chất lượng dịch vụ đối với những 
quy trình chính để đảm bảo tương tác giữa các đơn vị được hiệu quả với hiệu suất 
cao. 

II. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
Để đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng. Thực thế hiện nay nguồn nhân lực trên 
địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu/nhu cầu của doanh nghiệp/thị trường lao động cả 
về số lượng, trình độ chuyên môn tay nghề, ngoại ngữ, nhất là đối với các ngành qua 
trọng như công nghiệp năng lượng, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe… Để giải quyết 
những vấn đề trên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thông qua tăng cường đào tạo, 
bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng và trình độ ngoại ngữ cho người 
lao động. Đồng thời, có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực (lao động) nhất 
là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: 

1. Giải pháp chung 
1.1. Đối với nhân lực khu vực công  
(1). Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện quản lý, sử 

dụng, theo dõi, đánh giá, khen thưởng theo Đề án vị trí việc làm và Hợp đồng lao 
động, quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Có chế độ khen thưởng, 
kỷ luật một cách công khai, minh bạch đúng đối tượng. 

(2). Xây dựng chính quyền kiến tạo, quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chính quyền địa phương các cấp chuyên 
nghiệp, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, có đạo đức công vụ, trách nhiệm đối với 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân. 

(3). Ban hành cơ chế, chính sách nhằm thu hút đãi ngộ, trọng dụng nhân tài; có cơ 
chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột 
phá vì lợi ích chung. 

1.2. Đối với nhân lực khu vực tư 
(1). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, 

vai trò, tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 
là nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

(2). Tăng cường công tác thông tin, dự báo về cung - cầu lao động. Quan tâm thực 
hiện tốt công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động. 

(3). Đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh ngay từ bậc Trung học cơ 
sở. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo hợp tác với doanh nghiệp, 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

800 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

khuyến khích doanh nghiệp tham gia thiết kế chương trình, nội dung đào tạo và 
trực tiếp đào tạo, sử dụng nhân lực. Thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội (nhu 
cầu doanh nghiệp và người sử dụng lao động). 

(4). Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân tham gia 
các khóa, chương trình đào tạo (ngắn hạn, dài hạn) tại các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp. Khuyến khích người dân chủ động tham gia các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề, ngoại ngữ thích ứng với 
thị trường lao động trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

2. Các giải pháp cụ thể 
2.1. Thu hút lao động có tay nghề  
(1). Phát triển thị trường lao động phát huy hiệu quả lợi thế so sánh (dân số vàng, gần 

các trung tâm đào tạo lớn của cả nước) và tiềm năng phát triển nguồn nhân lực 
cho phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ yêu cầu công nghệ và kỹ năng cao 
đáp ứng nhu cầu hội nhập. 

(2). Tổ chức các sự kiện cho người tìm kiếm việc làm như hội chợ việc làm, lễ tốt 
nghiệp ở trường đại học... để thu hút nhân tài. Đưa thông tin về các ứng viên nhân 
tài đã gặp gỡ tại các sự kiện này vào danh mục địa chỉ email, duy trì liên lạc thường 
xuyên với những đối tượng quan tâm. 

(3). Thực hiện chương trình khuyến khích các nhân tài của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện 
đang sinh sống ở nơi khác quay trở về làm việc tại tỉnh. Tiếp cận thông qua các 
chương trình quảng cáo và lập một trang web riêng về việc làm. Đăng quảng cáo 
trên báo quốc gia và vùng về những lợi ích khi làm việc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
sẽ giúp giới thiệu quảng bá tới nhân tài có tay nghề trên khắp cả nước. 

Ngoài giải pháp tiếp cận và cơ chế khuyến khích, cần đảm bảo đưa ra các quy định, định 
hướng khuyến khích nhập cư (lao động nhập cư có tay nghề thường đi cùng với gia đình, 
do đó cần tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như người địa 
phương). 

2.2. Tổ chức các khóa học ngắn để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng cho lao động 
tìm việc có tay nghề 

(1). Thu hút các cơ sở giáo dục tư thục có chất lượng cao: 

(i). Hỗ trợ về cơ chế, chính sách để khuyến khích thành lập cơ sở đào tạo tại 
tỉnh như hợp lý hóa quy trình phê duyệt và thủ tục hành chính, trao đổi với 
các tổ chức đào tạo quốc tế về các chuyên ngành có thế mạnh của tỉnh như 
du lịch và nhà hàng, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế... 

(ii). Giám sát chặt chẽ và ban hành các quy định để đảm bảo các cơ sở giáo 
dục tư sẽ cung cấp dịch vụ đạt chất lượng cho học viên và đảm bảo quyền 
lợi của học viên.  

(2). Tổ chức các khóa đào tạo hoặc hình thành các trường học theo cơ chế hợp tác 
giữa nhà nước và tư nhân (PPP): 

(i). Hợp tác nhà nước và tư nhân trong đào tạo là sự phối hợp giữa các công 
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ty tư nhân và trường đại học và dạy nghề công lập. Sự phối hợp này đáp 
ứng được nhu cầu tuyển dụng của các công ty bằng cách nâng cao chất 
lượng nguồn lao động. Các công ty có thể hỗ trợ điều chỉnh chương trình 
học hoặc cung cấp giảng viên đào tạo. Ngược lại, các trường sẽ cung cấp 
cơ sở hạ tầng, vốn và quản lý chương trình. Các trường tiếp nhận hỗ trợ 
đào tạo từ các công ty và về lâu dài sẽ xây dựng một chương trình đào tạo 
riêng và hiệu quả phù hợp với nơi làm việc.  

(ii). Xác định các ngành và công ty có ý định đào tạo hợp tác nhà nước và tư 
nhân. Đó là các ngành sẽ đòi hỏi mức độ đào tạo nhiều, vượt ngoài khuôn 
khổ chương trình học truyền thống. Chính quyền sẽ là cầu nối giữa các 
ngành với các trường phù hợp để tổ chức chương trình, chẳng hạn như kết 
hợp giữa các trường kỹ thuật với ngành sản xuất. Sau đó, có thể tổ chức 
chương trình với cam kết ngắn và dài hạn (2-10 năm) từ phía công ty. Về 
lâu dài, các trường học nên phát triển chương trình học độc lập đáp ứng 
nhu cầu của các doanh nghiệp tư nhân. 

(iii). Tổ chức các khóa học ngắn hạn: Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ phối 
hợp với các trường đại học và trung cấp nghề công lập, xác định trường 
phù hợp để tổ chức chương trình và nhân rộng các khóa học. Các khóa học 
này đòi hỏi ít đầu tư về thời gian và tài chính hơn các chương trình học của 
tư nhân và hợp tác công tư. 

2.3. Thu hút lao động phổ thông 
Đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cần thu hút lượng lớn lao động phổ thông để đáp 
ứng nhu cầu, nhất là các ngành dịch vụ vận tải, logistics, thương mại du lịch... là các 
ngành đóng góp lớn tạo ra nhiều việc làm không đòi hỏi tay nghề, hoặc yêu cầu tay nghề 
thấp. 

Có các quy định và đường lối chỉ đạo giúp bảo vệ quyền lợi người lao động đồng thời tạo 
điều kiện cho các công ty có nhu cầu thông qua trả phí cho các tổ chức dịch vụ việc làm 
trong nước để tuyển dụng lao động không có tay nghề.  

Xây dựng các quy định mang tính định hướng và giám sát thực hiện nghiêm túc các quy 
định của tỉnh cũng như các quy định của pháp luật để đảm bảo các công ty có nhu cầu 
sử dụng lao động không có tay nghề đảm bảo quyền lợi của người lao động và cung cấp 
những nhu cầu thiết yếu cho người lao động. 

2.4. Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc (doanh nghiệp trực tiếp đào tạo) 
Hoàn thiện các chính sách, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh các 
hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các trường, các chuyên ngành đào tạo với 
nhau, nhất là với các doanh nghiệp, nhà sản xuất, đầu tư, công ty; liên kết đào tạo với 
các cơ sở đào tạo ở nước ngoài; hợp tác nghiên cứu khoa học; thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư vào phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hợp tác đào tạo. 

Khuyến khích đào tạo tại nơi làm việc bằng cách hỗ trợ một phần trong thời gian đào tạo 
cho nhân viên mới. Việc này sẽ cho phép các công ty bù đắp chi phí do nhân viên mới 
không thể làm việc hoàn hảo ngay trong một vài tháng đầu tiên. Toàn bộ các ngành đều 
đòi hỏi đào tạo tại nơi làm việc dưới hình thức thực tập và làm việc toàn thời gian. Tuy 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

802 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

nhiên, một số ngành có chi phí tuyển nhân viên mới rất cao vì các kỹ năng này có tính 
chuyên môn và cần đào tạo trong thời gian dài. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng 
cường thực hiện đào tạo tại nơi làm việc, cần thực hiện một số biện pháp sau: 

(1). Có các cơ chế khuyến khích cho những ngành đang gặp khó khăn trong việc tuyển 
dụng lao động mới như hỗ trợ một phần lương trả nhân viên mới trong một vài 
tháng đầu. 

(2). Có cơ chế khuyến khích hình thức đào tạo tại nơi làm việc khi đàm phán với các 
doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang mở rộng để đảm bảo tuyển lao động mới 
một cách thuận lợi.  

(3). Để tránh tình trạng doanh nghiệp và người lao động tranh thủ lợi dụng chính sách 
này, tỉnh sẽ không hỗ trợ toàn bộ lương cho doanh nghiệp, đồng thời có quy định 
yêu cầu người lao động hoàn trả lại toàn bộ số tiền được hỗ trợ nếu không tiếp tục 
tham gia chương trình hoặc bỏ việc tại doanh nghiệp.  

2.5. Nâng cao tay nghề của lao động ở các vị trí hiện tại để tăng năng suất lao 
động  

Đảm bảo cung cấp đầy đủ các khóa đào tạo ngắn hạn cho lao động đang giữ các vị trí 
công việc hiện tại sẽ cho phép người lao động cải thiện kỹ năng và nâng cao năng suất. 
Hầu hết các khóa học ngắn hạn cho các công việc mới cũng sẽ phù hợp với người lao 
động đang giữ các vị trí công việc hiện tại. Do vậy, sẽ phải lập kế hoạch bổ sung số lượng 
khóa học để đáp ứng nhu cầu của lao động đang không có ý định đổi việc. Bên cạnh đó, 
về lâu dài cần tổ chức các khóa ngắn hạn cho các vị trí trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất 
là nông nghiệp công nghệ cao. Chẳng hạn, lao động nông nghiệp sẽ được đào tạo nâng 
cao tay nghề để hiện đại hóa quy trình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn 
nuôi. 

2.6. Nâng cao chất lượng quản lý hệ thống giáo dục  
Các trường công lập phối hợp chặt chẽ với ngành, cơ quan xúc tiến đầu tư và các cơ 
quan quản lý nguồn nhân lực để dự báo nhu cầu lao động và đào tạo; Tổ chức xin ý kiến 
đánh giá của ngành về nhu cầu đào tạo trong quá trình xây dựng chương trình và nội 
dung giảng dạy.  

Hình thành các đầu mối cơ quan quản lý nguồn nhân lực để ngành và cơ sở giáo dục có 
thể liên hệ với nhau, nhằm trao đổi về nhu cầu đào tạo người lao động. Khuyến khích các 
đơn vị tư nhân đóng góp nhiều hơn bằng cách đưa nhân sự ngành vào Hội đồng của 
trường hoặc cung cấp giảng viên cho các khóa học. Quy định bắt buộc các trường đại 
học và dạy nghề lấy ý kiến phản hồi của ngành về tất cả các khóa học. 

2.7. Giao cho một cơ quan quản lý nguồn nhân lực quản lý lực lượng lao động 
một cách toàn diện  

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ có trách nhiệm điều phối và giám sát toàn bộ các 
giải pháp và vấn đề liên quan tới lao động. Ngoài việc giải quyết các vấn đề thông thường 
như tranh chấp lao động, cơ quan này còn phải đảm bảo đáp ứng các nhu cầu lao động 
của công ty và nâng cao chất lượng công việc của đội ngũ lao động.  

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực sẽ đảm bảo lên kế hoạch nguồn cung lao động đáp ứng 
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được nhu cầu dự báo và giúp các công ty trong các vấn đề liên quan đến tuyển dụng.  

Bên cạnh đó, cơ quan này phải giám sát các chương trình đào tạo lao động để đảm bảo 
đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết và nhu cầu của ngành. Xin ý kiến của ngành và thúc 
đẩy trao đổi sẽ giúp các cơ sở này xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp. Đáp ứng 
đúng nhu cầu của ngành sẽ giúp tránh tình trạng lãng phí. 

Cơ quan quản lý nguồn nhân lực phải tham gia các sự kiện với người tìm việc làm, tiến 
hành quảng bá để thu hút nhân tài cũng như triển khai các cơ chế khuyến khích thu hút 
nhân tài chất lượng cao. Cơ quan này cũng sẽ thúc đẩy điều chỉnh quy định như về nhà 
ở nhằm đảm bảo quá trình nhập cư diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, cơ quan này cần phải 
phối hợp với các sở ban ngành khác để đảm bảo người nhập cư không gặp phải các vấn 
đề về an sinh xã hội như giáo dục và y tế. 

III. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN  
1. Các giải pháp chung 
Sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu gắn liền với sự phát triển của vùng, quốc gia và quốc 
tế. Do vậy, để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh không thể không có sự liên kết với các địa 
phương có liên quan trong phát triển, tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực 
có tính chất liên vùng, liên khu vực như hạ tầng, công nghiệp, du lịch... Để thực hiện liên 
kết phát triển có hiệu quả, tỉnh cần thực hiện các biện pháp sau: 

(1). Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở 
phát huy thế mạnh đặc thù của nhau để cùng phát triển, hai bên cùng có lợi trên 
một số lĩnh vực như phát triển hạ tầng kết nối (giao thông) các dịch vụ du lịch, 
chăm sóc sức khỏe, khai thác thủy hải sản (thành mạng lưới hậu cần nghề cá)... 

(2). Phối hợp với các địa phương trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây phía 
Nam của quốc gia để tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho các sản phẩm của 
tỉnh, đồng thời tìm kiếm thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành 
công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. 

(3). Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với các tỉnh và thành phố khác giúp đỡ, hỗ trợ trong các 
lĩnh vực đầu tư, kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án mà trong quy hoạch các địa 
phương có liên quan, cụ thể: kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của các 
địa phương có thể tham gia đầu tư xây dựng hợp tác và kêu gọi đầu tư đến các 
khu công nghiệp, các khu du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hoặc làm dịch 
vụ phục vụ khu công nghiệp. 

(4). Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh, liên kết 
phát triển giữa các ngành, lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng, 
nông nghiệp công nghệ cao, tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, 
cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. 

(5). Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong đăng ký bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ; khuyến khích phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề nông thôn. 

2. Giải pháp liên kết, phối hợp đối với từng vùng, khu vực  
2.1. Hợp tác, liên kết với các địa phương khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ 
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Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng và các tỉnh lân cận, đẩy 
mạnh công tác quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của từng địa phương trong 
vùng, hình thành các đề án liên kết vùng cho các ngành lĩnh vực, đặc biệt liên kết phát 
triển cơ sở hạ tầng, liên kết phát triển du lịch và liên kết phát triển chuỗi giá trị nông 
nghiệp, trong đó chú trọng đến các sản phẩm truyền thống là thế mạnh của từng địa 
phương nhằm chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ 
hỗ trợ từ Trung ương nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -  xã hội, nâng cao đời 
sống nhân dân của từng địa phương trong vùng. Cụ thể:  

(1). Hợp tác xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển du lịch. Phối hợp hình thành các tour 
du lịch nhằm khai thác các lợi thế so sánh và đặc thù riêng của mỗi địa phương.  

(2). Hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển công nghiệp chế biến. Tăng cường 
liên kết (đặc biệt là tỉnh Bình Thuận) trong phát triển nông nghiệp, du lịch, bảo vệ 
rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh - 
biển đảo… Phối hợp trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, 
rừng, biển. 

(3). Hợp tác xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, hệ thống cấp nước, điện... 
quy mô vùng, các tuyến giao thông liên tỉnh.  

2.2. Hợp tác, liên kết với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long 

Đối với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cường liên kết trên các lĩnh vực chủ yếu 
sau: 

(1). Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 

(2). Xúc tiến thương mại và đầu tư; 

(3). Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

(4). Xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng; 

(5). Phát triển nhân lực, bao gồm đào tạo và sử dụng lao động; 

(6). Phát triển ngành y tế, khám chữa bệnh và nghiên cứu y học; 

(7). Phát triển công nghiệp (cung cấp nguyên liệu, xây dựng các khu, cụm công 
nghiệp...); 

(8). Cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội cho vùng phục vụ cho 
công tác dự báo, thu hút đầu tư và phối hợp phát triển; 

(9). Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

IV. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN  

1. Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ 
quản lý không gian các hoạt động kinh tế - xã hội và đô thị - nông thôn 

(1). Đây là phương pháp hết sức tiên tiến, hiện đại, là giải pháp quan trọng giúp đảm 
bảo thực hiện quản lý quy hoạch trên toàn tỉnh và trong từng không gian phát triển 
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các ngành, lĩnh vực và các đô thị một cách đồng bộ, khoa học, chính xác, tránh 
được những vấn đề bất cập của cách thức đo vẽ nền manh nún để phục vụ cho 
từng dự án phát triển như hiện nay (Ví dụ như hiện nay, các đô thị của Bà Rịa - 
Vũng Tàu và rất nhiều nơi trên cả nước, khả năng khớp nối giữa các dự án, đặc 
biệt là về cao độ san nền là vô cùng khó khăn, đôi khi là không thực hiện được, 
điều này sẽ làm nảy sinh rất nhiều vấn đề trong quá trình phát triển đô thị). 

(2). Đầu tư cho hệ thống thông tin địa lý quản lý và thực hiện quy hoạch, phân bố 
không gian phát triển, trong đó có đô thị, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, đòi hỏi 
có nguồn nhân lực với năng lực phù hợp, song lại giúp tiết kiệm những khoản kinh 
phí rất lớn chi cho công tác đo đạc bổ sung bản đồ sau những khoảng thời gian 
vài năm thực hiện, tiết kiệm rất nhiều chi phí điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giúp 
cho thông tin quy hoạch được quản lý đồng bộ, cập nhật thường xuyên, công khai, 
hỗ trợ rất nhiều cho các nghiên cứu và quyết định về phát triển kinh tế - xã hội, là 
tiền đề quan trọng của một chính phủ điện tử, một xu hướng tất yếu phải đi đến 
của các xã hội hiện đại.  

(3). GIS sẽ giúp cho quá trình trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện giữa các cơ quan 
chính quyền hiệu quả hơn. 

2. Giải pháp về đất đai (tạo không gian cho các hoạt động kinh tế - xã hội và đô 
thị - nông thôn) 

2.1. Giải pháp “điều chỉnh đất đai”  
(1). Nên có dự án nghiên cứu quy trình, giới thiệu đến người dân mô hình “điều chỉnh 

đất đai” là mô hình rất thành công ở Nhật Bản.  

(2). “Điều chỉnh đất đai” là phương pháp phát triển đất do một nhóm chủ sở hữu đất 
đai (hoặc những người có quyền sử dụng đất) phối hợp để kết hợp đất đai của 
riêng mỗi người và phân chia lại cho từng người theo quy hoạch đô thị nhằm thực 
hiện được các yêu cầu như quy hoạch đề ra như: xây dựng hệ thống hạ tầng, xây 
dựng vườn hoa, trường học…. Không có ai phải tái định cư di chuyển đến khu vực 
khác mà chỉ thay đổi di chuyển trong phạm vi dự án phù hợp với quy hoạch và 
nhận được diện tích đất mới có thể nhỏ hơn diện tích ban đầu nhưng thường có 
giá trị cao hơn gấp nhiều lần. Với mô hình này, các đồ án quy hoạch có thể được 
thực hiện bởi chính những người dân đang sống trong phạm vi đồ án chứ không 
chỉ thụ động chờ bị giải tỏa tái định cư đến một chỗ mới với nhiều yếu tố bất định. 

(3). Phương pháp “Điều chỉnh đất đai” không chỉ giúp tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ 
tầng (cả hạ tầng xã hội) mà còn giúp quy định quản lý sử dụng đất và các công 
trình hạ tầng một cách toàn diện. 

(4). Có thể áp dụng phương pháp “Điều chỉnh đất đai” ở cả khu vực nội thị cũ với mật 
độ xây dựng không quá dày đặc và chưa quá kiên cố và đặc biệt là ở các khu vực 
dự kiến phát triển mới nơi quỹ đất mỗi chủ thể đang sử dụng là khá lớn. Các mục 
tiêu quy hoạch không chỉ có thể thực hiện bởi các nhà đầu tư phát triển bất động 
sản mà có thể thực hiện bởi các cộng đồng dân cư trên cơ sở những nguyên tắc 
nhất định.  

(5). Phương pháp “Điều chỉnh đất đai” không đòi hỏi chi phí giải phóng mặt bằng. 
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2.2. Giải pháp đảm bảo quỹ đất phân bố không gian cho các hoạt động kinh tế - 
xã hội và đô thị - nông thôn 

(1). Để đảm bảo quỹ đất xây dựng đô thị dự kiến, rà soát và điều chỉnh quy hoạch 
chung đô thị, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để xác 
định các vùng ranh giới kiểm soát phát triển đô thị, đảm bảo quỹ đất xây dựng đô 
thị trong tương lai. 

(2). Phổ biến kiến thức, thông tin quy hoạch rộng rãi, và khuyến khích đóng góp ý kiến, 
để chính quyền, nhà quy hoạch biết đối thoại, lắng nghe và đến gần với người dân 
hơn. Kế hoạch xây dựng ngắn hạn cần phù hợp với các kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh, 
nhằm nhận được nhiều hơn các ý kiến đóng góp, đồng thời cũng giúp cụ thể hoá 
thành các chương trình hành động đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, 
trong đó có hệ thống đô thị - nông thôn. Hàng năm cần có các cuộc họp giữa cơ 
quan quản lý quy hoạch, cơ quan lập qui hoạch, chính quyền địa phương và các 
bên liên quan (nhà đầu tư, người dân trong khu vực qui hoạch) để đánh gi, tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện và biện pháp bổ sung khắc 
phục.  

(3). Tăng cường phân cấp lập, xét duyệt, điều chỉnh và kiểm soát quy hoạch kỹ thuật 
chuyên ngành, trong đó có hệ thống đô thị - nông thôn. Song song với việc tăng 
nhiều quyền hạn hơn cho chính quyền địa phương, trách nhiệm giải trình. Đặc 
biệt, cần thắt chặt khâu kiểm soát quy hoạch và thực hiện quy hoạch, gắn với các 
chế tài cụ thể.  

(4). Các khu đất dự trữ cho nhu cầu dự kiến phân bố không gian cho các hoạt động 
kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng có thể được phân kỳ triển khai thực hiện (Ví dụ như 
một con đường kết nối được thiết kế cho 6 làn xe có thể chỉ cần xây ban đầu với 
4 làn và mở rộng khi mức độ giao thông tăng lên). 

(5). Đối với khu vực đô thị, sự phát triển các khu vực ven đô cũng đưa đến nhiều thách 
thức. Phương án lý tưởng nhất là hạ tầng xây dựng đi trước sự phát triển của các 
hoạt động kinh tế - xã hội như công nghiệp, thương mại và nhà ở hoặc ít nhất vào 
đúng thời điểm, tuy nhiên, rất khó huy động nguồn tài chính cần thiết khi có nhu 
cầu. Duy trì công tác bảo vệ đường xá và đất dự trữ trong suốt một thời gian dài 
cũng là một thách thức. Để giải quyết những vấn đề này, yêu cầu cần thiết phải 
thực hiện: (i) tất cả các hình thức quy hoạch đều phải liên kết với nhau; các quy 
hoạch/kế hoạch cần đánh giá thực tế mức độ tài chính có thể sẵn có cho phát triển 
cơ sở hạ tầng; và cung cấp tài chính theo thứ tự ưu tiên; (ii) đối với các thành phố, 
việc xây dựng các chính sách, quy định tổ chức có hiệu quả nhằm quản lý sự phát 
triển ở các vùng ven đô sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng. 

(6). Cải thiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, phân bổ, quyền 
sử dụng đất và kiểm soát đất thông qua: (i) lồng ghép, tích hợp các phương án bố 
trí không gian các hoạt động kinh tế - xã hội (các ngành, lĩnh vực) với phương án 
sử dụng đất trong một bản quy hoạch cấp tỉnh duy nhất; (ii) cải cách quy trình đấu 
thầu/ đấu giá trong việc phân bổ sử dụng đất, đảm bảo rằng giá trị đất đai thể hiện 
giá cả thị trường; (iii) minh bạch và trách nhiệm trong quản lý đất đai theo quy định 
pháp luật; (iv) quản lý chuyển nhượng đất đai hiệu quả bằng cách xóa bỏ bớt 
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những rào cản hành chính không cần thiết, đảm bảo áp dụng các nguyên tắc kinh 
tế thị trường trong việc sử dụng, phân bổ và chuyển nhượng đất. 

V. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
Để có nhận thức đúng đắn về quy hoạch và thực hiện thành công các mục tiêu, phương 
án đề ra, đảm bảo quy hoạch từng bước đi vào cuộc sống, biện pháp đầu tiên đóng vai 
trò vô cùng quan trọng là điều hành và tổ chức thực hiện quy hoạch. Quy hoạch chỉ có 
thể được thực hiện tốt trên cơ sở được quản lý tốt gắn liền với những tiến bộ trong cải 
cách hành chính. Dưới đây là các giải pháp chính. 

1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 
Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các 
giải pháp sau: 

(1). Hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thực 
hiện tốt việc phân cấp, phân nhiệm, làm rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, 
của các cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước. 

(2). Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý từ cấp cơ sở cả về nhân lực, cơ 
sở vật chất và ứng dụng các biện pháp công nghệ mới trong quản lý. 

(3). Xây dựng nền hành chính điện tử, hành chính số. 

(4). Rà soát, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 
các cơ quan, đơn vị nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, 
nhiệm vụ giữa các cơ quan. 

(5). Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh để 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà 
nước về cải cách hành chính; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin 
đại chúng trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

(6). Chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan phụ trách xử lý khiếu nại, tố cáo từ người 
dân để củng cố hoạt động của bộ máy từ bên trong. Kiểm soát tham nhũng cũng 
là một trong những nhiệm vụ chính trị mà Bà Rịa - Vũng Tàu cần đặt ra để ổn định 
chính trị, tạo niềm tin cho người dân và từ đó mới có thể thu hút được các nhà đầu 
tư lớn và có uy tín trong và ngoài nước.  

(7). Cải thiện hiệu quả của Trung tâm một cửa, cung cấp các dịch vụ hành chính nhanh 
chóng, tiện lợi cho người dân; trang bị các thiết bị đo lường sự hài lòng của người 
dân để vừa tạo cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động, vừa tăng trách nhiệm phục 
vụ nhân dân đối với các cán bộ làm việc tại đây, tránh các biểu hiện gây khó dễ, 
đòi hỏi người dân và doanh nghiệp. 

2. Thường xuyên cập nhật, cụ thể hoá các nội dung quy hoạch 
Cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm. Nội dung của kế hoạch 5 năm phải thể 
hiện được tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, cụ thể hoá được các mục tiêu 
quy hoạch, lấy các mục tiêu quy hoạch làm cơ sở. Các kế hoạch hàng năm phải phù hợp 
với kế hoạch 5 năm. Trong tổ chức và thực hiện quy hoạch, vấn đề phân chia giai đoạn 



 BÁO CÁO GIỮA KỲ - DỰ THẢO LẦN 2 

808 

LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

để thực hiện là vô cùng quan trọng. Mục đích của phân chia giai đoạn là tạo ra những 
bước đi phù hợp cho từng kế hoạch 5 năm. 

Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan triển khai thực hiện quy hoạch. Thực 
hiện quy hoạch này là trách nhiệm của mọi ngành mọi cấp. 

Tiến hành bổ sung điều tra, đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch, các tài liệu 
cơ bản, chính xác các nguồn tài nguyên làm cơ sở chắc chắn cho các nghiên cứu phát 
triển chi tiết. Thực hiện các quy hoạch chi tiết có liên quan theo quy định của pháp luật 
về quy hoạch. 

3. Tăng cường phối hợp thực hiện  
Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế và tổ chức không gian phát triển kinh tế của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp giữa 
các cấp, các ngành trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên 
cứu hoàn thiện và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong tỉnh. 

Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quan hệ chặt chẽ với sự phát triển 
kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 
khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Ủy ban nhân 
dân tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong các vùng nêu trên, thực 
hiện tốt cơ chế điều phối phát triển vùng, tuân thủ sự chỉ đạo của trung ương về phát 
triển các vùng kinh tế.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện  
Sau khi phê duyệt, quy hoạch trở thành văn kiện có tính chất pháp lý làm cơ sở cho các 
hoạt động phát triển trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo 
triển khai, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Các cấp uỷ Đảng thông qua 
hệ thống của mình cần phải có đủ thông tin để kịp thời phát hiện vấn đề và có ý kiến chỉ 
đạo. Hội đồng nhân dân các cấp đại diện cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham 
gia giám sát thực hiện quy hoạch. 

Xây dựng cơ chế phối hợp, giám sát thực hiện và đánh giá thực hiện quy hoạch giữa các 
sở ngành, địa phương, đặc biệt là phối hợp trong triển khai các thủ tục đầu tư các dự án 
tạo sự kết nối giữa các địa phương trong tỉnh, giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan.  

Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong 
triển khai thực hiện quy hoạch, phát hiện những vấn đề bất cập của quy hoạch và thực 
hiện quy hoạch để kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp. 

5. Phổ biến và vận động nhân dân tham gia thực hiện  
Quy hoạch chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự hưởng ứng của nhân dân, của các 
doanh nghiệp. Việc phổ biến, giải thích để nhân dân hiểu quy hoạch và hưởng ứng tham 
gia thực hiện quy hoạch là hết sức quan trọng. Đây cũng là thực hiện quy chế dân chủ 
của Đảng. Để làm được việc này cần: 

(1). Tổ chức giới thiệu về các quan điểm, mục tiêu, nội dung quy hoạch ngay sau khi 
Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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(2). Công khai cho dân biết các khu vực quy hoạch bố trí không gian các hoạt động 
kinh tế - xã hội (kết cấu hạ tầng, các vùng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông 
nghiệp... Đặc biệt, là các nội dung quy hoạch liên quan đến quy hoạch xây dựng 
đô thị, sử dụng đất đai, do đây là vấn đề rất nhạy cảm. 

(3). Công khai rộng rãi trong nhân dân các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ được ưu tiên 
khuyến khích phát triển.  

(4). Cụ thể hoá các nội dung quy hoạch vào các chương trình nghị sự, chương trình 
làm việc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở./. 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
A CÔNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA         
I Giao thông        

 Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28) 34 km Địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu x   

 Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh 
(CT.41) 23 km Địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu x   

 Cầu Phước An  Thị xã Phú Mỹ x   

 Sân bay Gò Găng 3C/250-300 ha Thành phố Vũng Tàu x x  

 Sân bay Cỏ Ống 4C Huyện Côn Đảo x x  

 Sân bay Hồ Tràm 245 ha Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ x x  

 Tuyến tránh QL 55 10,8 km  x   

 Tuyến tránh QL 51 5 km TP. Bà Rịa x   

 Quốc lộ 51C (tuyến mới theo QH) 36,3 km Huyện Châu Đức    

 
Đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải 
từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ 
Cái Mép 

 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu x   

 Cải tạo, nâng cấp luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 
(đoạn từ phao GR đến rạch Thiềng Liềng)  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  x  

 Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu     x 

II Năng lượng, cấp điện        
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TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện 
Côn Đảo  Huyện Công Đảo x   

III Công trình, dự án khác      

 Trung tâm Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa tập 
trung khu vực Cái Mép-Thị Vải  Thị xã Phú Mỹ x   

 Thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu 
vực cảng Cái Mép-Thị Vải  Thị xã Phú Mỹ x   

 
Trung tâm phân phối hàng hóa (kết nối sân bay 
quốc tế Long Thành và cảng biển Cái Mép - Thị 
Vải) 

 Thị xã Phú Mỹ  x  

 Dự án Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh 
động vật và Cơ sở nuôi động vật sạch bệnh  Thị xã Phú Mỹ x   

B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH      
I Các dự án đầu tư hạ tầng      

I.1 Giao thông đường bộ      

 Đường Long Sơn - Cái Mép   x   

 Đường tỉnh 991 (từ ĐT995 đến QL51) 3,85 km  x x  

 Đường tỉnh 991 (từ TL328 - Bình Châu) 18 km  x x  

 Đường tỉnh 991B - gói thầu 37 từ QL 51 dến 
cầu Mỏ Nhát, thị xã Phú Mỹ   x   

 Đường tỉnh 992 (đoạn từ Bông Trang - Đường 
ven biển (ĐT994)) 6,5 km  x x  

 Đường tỉnh 993 (đoạn từ Long Tân - TL328) 12,5 km  x x  

 Đường tỉnh 995 (từ km7+199 đến km 11+69) 4,5 km  x x  
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TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
 Đường tỉnh 995 (km14+424 đến km 21+361) 6,94 km  x x  

 Đường tỉnh 997 (đoạn từ đường Hội Bài đến 
Long Tân - Láng Dài) 2,8 km  x x  

 Đường tỉnh 998 (đoạn tránh thị trấn Phước 
Bửu) 3,0 km  x x  

 Hoàn thiện tuyến đường ven biển Vũng Tàu – 
Long Hải - Phước Hải - Bình Châu (ĐT994)   x   

 Xây dựng tuyến đường xe điện dọc ven biển 
(theo tuyến ĐT994)   x   

 Cầu Mỏ Nhát 1 4 làn xe Thị xã Phú Mỹ x x  

 Cầu Mỏ Nhát 2 4 làn xe đoạn cuối của đường vành đai 4 
khu vực TP. Hồ Chí Minh x x  

 Cầu Rạch Ông 4 làn xe đoạn cuối của đường vành đai 4 x x  

 Cầu Vàm Bông Súng 4 làn xe xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu x x  

 Cầu Sông Dinh 4 làn xe 
trên đoạn tuyến tránh thành phố Bà 
Rịa của QL51 cắt qua sông Dinh ở 

phía Nam thành phố Bà Rịa 
x x  

 Cầu Sông Rạng 2 làn xe TP. Vũng Tàu x x  

 Cầu (trên sông Nhật) 4 làn xe trên hệ thống đường trục chính của 
khu công nghiệp Phú Mỹ 3 x x  

 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ 3/2 đến bãi 
tắm Chí Linh  Thành phố Vũng Tàu x   

 Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền  Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực 
Bãi Sau  TP. Vũng Tàu x   

 Dự án đường Long Tân – Phước Tân 11 km Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ x   

 Dự án đường tỉnh lộ 44B – Sân bay Đất Đỏ 12,42 km Huyện Đất Đỏ x   

 Đường QH Liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh 3,3 km Xã Phước Hưng, Phước Tỉnh, 
Huyện Long Điền x   

 Nâng cấp, mở rộng Đường Hương lộ 14 3,2 km Xã An Ngãi, Tam Phước, Huyện 
Long Điền x   

 Đường ven sông An Ngãi - Phước Tỉnh 2500m Xã An Ngãi, Phước Hưng, Phước 
Tỉnh, Huyện Long Điền x   

 Đường QH số 12 thị trấn Long Hải huyện Long 
Điền (khu Bãi Ngang - Long Hải) 3.687m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường Quy hoạch số 5 Long Hải 1.600m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường Quy hoạch số 7 Long Hải (giai đoạn 2) 3.600m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường quy hoạch số 9 Long Hải (giai đoạn 2) 1.100m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường quy hoạch số 10 Long Hải 1.700m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường quy hoạch N1 xã Phước Hưng (song 
song đường liên xã) 1.800m Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền x   

 Đường ven sông An Ngãi - Phước Hưng - 
Phước Tỉnh, huyện Long Điền  2.500m An Ngãi - Phước Hưng - Phước 

Tỉnh, Huyện Long Điền x   

 
Nâng cấp, mở rộng đường TL 44A - giai đoạn 1 
thị trấn Long Điền - xã An Ngãi - xã Phước 
Hưng 

7.600m TT Long Điền - xã An Ngãi - xã 
Phước Hưng, Huyện Long Điền x   

 Đường QH số 15 và Quảng trường bãi tắm 27.822,9m2 TT Long Hải, Huyện Long Điền x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
Hàng Dương Long Hải (giai đoạn 1) (Quảng Trường 

5.627,9m2) 

 Đường quy hoạch số 15 Long Hải (giai đoạn 2) 688,8m 
(13.535,4m2) TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường quy hoạch số 16 Long Hải 620m TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Đường từ vòng xoay Phước Bình đến đường 
liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh 700m Xã Phước Hưng - Phước Tỉnh, 

Huyện Long Điền x   

 Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao xã Quảng Thành 7km Quảng Thành, Huyện Châu Đức x x  

 Đường Trần Hưng Đạo giai đoạn 3 3km Ngãi Giao - Bàu Chinh, Huyện 
Châu Đức x x  

 Đường Kim Long -Bình Giã 8 km Kim Long - Bình Giã, Huyện Châu 
Đức x x  

 Đường Láng Lớn -Nghĩa Thành 12,5km Láng Lớn -Nghĩa Thành, Huyện 
Châu Đức x x  

 Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao xã Xuân Sơn 5km Xuân Sơn, Huyện Châu Đức x x  

 Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao xã Cù Bị 9,5km Cù Bị, Huyện Châu Đức x x  

 Đường Suối Rao- Sơn Bình 7,5 km Suối Rao -Sơn Bình, Huyện Châu 
Đức x x  

 Đường Kim Long - Láng Lớn 7,5km Kim Long- Láng Lớn, Huyện Châu 
Đức x x  

 Đường 7-8 thị trấn Kim Long 3km Kim Long, Huyện Châu Đức x x  

 Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 56 25km Huyện Châu Đức x x  
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ ĐT.991  18km Huyện Châu Đức x x  

 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ ĐT.992 18km Huyện Châu Đức x x  

 Đường QH Nối tuyến tránh Quốc lộ 56 TP.Bà 
Rịa-Suối Sỏi-Đồng Don- KCN Châu Đức 3km Bà Rịa-Châu Đức x x  

 
Mạng lưới đường Trung tâm các xã: Suối Nghệ-
Bình Ba-Láng Lớn kết nối với các đô thị Suối 
Nghệ- Ngãi Giao-Kim Long 

20km Huyện Châu Đức x x  

 Đường Láng Lớn - Xuân Sơn-Sơn Bình 20km Huyện Châu Đức x x  

 Đường QH Ngãi Giao-Bình Ba-Bàu Chinh 10km Huyện Châu Đức x x  

 Đường QH Trung tâm Kim Long-Phía Tây 6km Huyện Châu Đức x x  

 Hệ thống giao thông đô thị Ngãi Giao 20km Ngãi Giao, Huyện Châu Đức   x 

 Hệ thống giao thông đô thị Kim Long 20km Kim Long, Huyện Châu Đức   x 

I.2 Hạ tầng cảng thuỷ nội địa, đê, kè      

 Dự án nạo vét và tái thiết hạ tầng khu vực kênh 
Bến Đình  TP. Vũng Tàu x   

 Cảng Mỏ Nhát 500.000 tấn/năm  x x  

 Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Long Hương 
đến cầu Điện Biên Phủ  Thành phố Bà Rịa x   

 Xây dựng 03 bến cập tàu tại Hòn Bảy Cạnh, 
Hòn Cau và Hòn Tre Lớn  Vườn quốc gia Côn Đảo x   

I.3 Thông tin truyền thông; khoa học và công 
nghệ      

 Khu Khoa học và Công nghệ biển 102.311 m2 TP. Vũng Tàu x x  
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Dự án Trạm ứng dụng và Chuyển giao công 
nghệ Côn Đảo 12.000 m2 Huyện Côn Đảo x   

 Dự án nâng cao năng lực giám sát, quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực viễn thông - hạ tầng số  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu 
tỉnh  Trên địa bàn tỉnh x x  

 
Dự án Phát triển dữ liệu tỉnh (Xây dựng kho dữ 
liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 
hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh…) 

 Trên địa bàn tỉnh x x  

 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Phát triển hạ tầng chính quyền số   Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số 
các lĩnh vực ưu tiên  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị 
thông minh (IOC)  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng Nền tảng số hóa dữ liệu  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Truyền thông, quảng bá hình ảnh Bà Rịa Vũng 
Tàu  Trên địa bàn tỉnh x x  

 
Đầu tư nâng cấp chuyển đổi các Đài truyền 
thanh cơ sở vô tuyến sang đài truyền thanh ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

 Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh  Trên địa bàn tỉnh x x  

 
Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng 
bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công 
ích tại địa phương 

 Trên địa bàn tỉnh x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị 
thông minh  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Phát triển hạ tầng số  Trên địa bàn tỉnh x x  

I.4 Hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị      

 Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước 
Thắng  TP. Vũng Tàu x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Long Điền 1.343 ha TT Long Điền, xã An Ngãi, Huyện 
Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu Khu tái định cư số 3 thị 
trấn Long Điền 28ha TT Long Điền, Huyện Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư số 2 Long Hải 
(giai đoạn 2) 16ha TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư số 2 Phước 
Hưng 88,6ha xã Phước Hưng, Huyện Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu vực Bãi Ngang Long Hải 66,072 ha TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 HTKT khu tái định cư số 2 xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Điền 12,63 ha xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, 

Huyện Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư số 1 Phước 
Hưng 111,67 ha xã Phước Hưng - xã An Ngãi, 

Huyện Long Điền x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư số 2 Long Hải 
(giai đoạn 1) 22,27ha TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định 
cư phục vụ di dời các hộ dân đang cư trú trong 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu 
2018-2022 

 Huyện Xuyên Mộc x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Dự án di dân tái định cư thị trấn Phước Hải 11,1 ha Thị trấn Phước Hải và xã Lộc An, 
huyện Đất Đỏ x   

 Dự án khu đô thị mới thị trấn Phước Hải 100 ha Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ x   

 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Kim Long 73,5 ha Kim Long, Huyện Châu Đức x x  

II Nông, lâm nghiệp và thủy sản      

 

Dự án tái định cư, bố trí dân cư các vùng: Thiên 
tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc 
dụng trên địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu giai 
đoạn 2022-2025 

 Trên địa bàn tỉnh x   

 
Dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất 
nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa 
Bình, huyện Xuyên Mộc 

26,156 km 

xã Sơn Bình, huyện Châu Đức; xã 
Hòa 

Bình, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã 
Phước 

Tân, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc 

x x  

 

Chương trình Phục hồi, tái tạo và phát triển 
nguồn lợi thủy sản kết hợp phát triển du lịch tại 
khu thả rạn nhân tạo ở vùng biển ven bờ, vùng 
lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Vùng biển ven bờ, vùng 
lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
x   

 
Chương trình xây dựng mô hình đồng quản lý 
khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gắn với du 
lịch sinh thái tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Vùng biển ven bờ, vùng 
lộng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
x   

 
Nghiên cứu, lựa chọn và bảo tồn quỹ gen đối 
tượng hải sản quý, hiếm, có giá trị kinh tế cao 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 Vùng biển tỉnh BR-VT x x  

 Dự án “Xây dựng Trung tâm nghề cá tại tỉnh Bà   x X  
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam 
bộ” 

 Đề án “Phát triển bền vững nuôi biển công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.   x   

 
Chuyển đổi nghề cho tàu cá đang hoạt động 
khai thác ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi 
thủy sản trên địa bàn tỉnh BR-VT 

  x x  

 Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tỉnh BRVT giai đoạn 2021-2025   x   

 
Dự án quản lý rừng bền vững của Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu   tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu đến năm 2030 

  x x  

 
Dự án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý 
rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 
2020-2030 

  x x  

 
Dự án quản lý rừng bền vững của Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu giai 
đoạn 2020-2024 

  x   

III Tài nguyên và môi trường, bảo tồn đa dạng 
sinh học        

 
Xây dựng triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý 
tài nguyên, môi trường thông minh 

 Trên địa bàn tỉnh x x  

 
Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 

 Trên địa bàn tỉnh x x  

 Trung tâm bảo tồn và cứu hộ động vật biển   Hòn Bảy Cạnh, Vườn quốc gia Côn   x 
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
Đảo 

 Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền - 
Long Hải 

29.000m3/ngày 
đêm Xã An Ngãi, huyện Long Điền x   

 Công viên cây xanh (kết hợp thoát nước) 16,57ha TT Long Hải, huyện Long Điền x   

 Hệ thống xử lý nước thải TT. Ngãi Giao 1.300ha Ngãi Giao, Huyện Châu Đức x x  

 Hệ thống xử lý nước thải TT. Kim Long 2.800ha Ngãi Giao, Huyện Châu Đức x x  

 Hoàn thiện mạng lưới quan trắc tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu  Trên địa bàn tỉnh x x x 

 Xây dựng và nâng cấp mạng lưới quan trắc các 
nguồn tác động  Trên địa bàn tỉnh x x x 

 
Kiểm toán các nguồn khí thải, nước tải, CTR và 
thực hiện quan trắc chất thải cho Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 Trên địa bàn tỉnh x x x 

 Tăng cường năng lực quản lý chất lượng môi 
trường không khí và nước  Trên địa bàn tỉnh x x x 

 Tăng cường năng lực quản lý chất thải nhựa 
trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu  Trên địa bàn tỉnh x x x 

 Đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên khu 
vực huyện Côn Đảo   Huyện Côn Đảo x x x 

 
Bảo tồn quần thể Dugong (Dugong dugon) và 
hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo 
 

 Huyện Côn Đảo x x x 

 
Nghiên cứu ĐDSH, tăng cường quản lý Khu 
BTTN Bình Châu Phước Bửu huyện Xuyên 
Mộc theo hướng phục hồi cảnh quan đa dạng 

 huyện Xuyên Mộc x x x 
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
sinh học rừng vùng ven biển.    

 
Phục hồi cảnh quan đa dạng sinh học trên 
những diện tích đất rừng phòng hộ và đất lâm 
nghiệp  

 Trên địa bàn tỉnh x x x 

 
Nâng cao năng lực bảo tồn đa dạng sinh học và 
quản lý rừng bền vững của các doanh nghiệp 
và hộ gia đình  

 Trên địa bàn tỉnh x x x 

       

IV Thủy lợi, cấp nước, phòng chống thiên tai      

 Hồ chứa nước Đất Dốc 170.000 m3 Khu vực Đất Dốc huyện Côn Đảo x   

 Cải tạo 04 hồ nước tự nhiên trong rừng phục vụ 
công tác PCCCR 

Hòn Bà (1.239 
m3), Đầm Tre 

(1.200 m3), Bến 
Đầm (1.014 m3), 
Đất Thắm (1.200 

m3) 

Vườn quốc gia Côn Đảo x   

 Hồ chứa nước Sông Ray 2 500 ha Suối Rao, Huyện Châu Đức x x  

 Nhà máy nước mặt Tóc Tiên 2 10.000 
m3/ngày/đêm Thị xã Phú Mỹ x x  

 Nhà máy nước mặt Châu Đức 50.000 
m3/ngày/đêm huyện Châu Đức x x  

 Nhà máy nước mặt Xuyên Mộc 5.000 
m3/ngày/đêm huyện Xuyên Mộc, x x  

 Dự án Khu tránh trú bão Lộc An (giai đoạn 2)   x   

 Khu tránh trú bão Cửa Lấp   x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
  Sửa chữa, nâng cấp đập Cầu Mới     x  

  Nạo vét, phát quang khơi thông dòng suối 
Sông Cầu      x  

  Sửa chữa mặt đập công trình hồ chứa nước 
Sông Ray     x  

  Cứng hoá mái, mặt đập hồ Lồ Ồ     x  

  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Giàu     x  

  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Các     x  

  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Sông Hỏa     x  

  Cứng hóa mái, mặt đập hồ Suối Môn     x  

 Cứng hóa mái, mặt đập hồ Châu Pha     x  

 Cứng hóa mái đập công trình hồ chứa nước 
Tầm Bó     x  

 
Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống 
kênh thuộc dự án Hồ chứa nước sông Ray trên 
địa bàn huyện Châu Đức  

   x  

 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp 
(đoạn từ cầu Đất Đỏ đến đập Quay xã Phước 
Hội, huyện Đất Đỏ) -Tổng mức đầu tư dự kiến 
450.000, dự kiến thực hiện đến năm 2030  

   x  

  Nạo vét sông Bà Đáp huyện Đất Đỏ (đoạn từ 
Đập Quay đến Cửa Lộc An)      x  

 
 Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nội đồng 
dọc 02 kênh Bà Đáp đoạn xã Phước Hội và 
thảm nhựa các đoạn đường nội đồng tiếp giáp 

   x  
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
Quốc lộ, tỉnh lộ huyện Đất Đỏ  

 
 Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống 
mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, 
huyện Đất Đỏ và Long Điền  

   x  

 
 Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống 
kênh thuộc dự án Hồ chứa nước Sông Ray trên 
địa bàn huyện Đất Đỏ  

   x  

 Xây dựng mới Hồ chứa nước sông Cầu    x  

 Xây dựng mới Xây dựng hồ chứa nước Sông 
Ray 2     x  

 Xây dựng hồ chứa nước Bình Châu     x  

 Xây dựng mới Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo - 
Cỏ Ống     x  

  Xây dựng mới Hồ chứa nước tại bãi Đầm Trầu 
– Côn Đảo     x  

V Văn hoá, thể thao         

 Nhà Bảo tàng tỉnh   x   

 Khu Công viên Bàu Sen   Thành phố Vũng Tàu x   

 Khu Công viên văn hóa thể thao Bàu Trũng  Thành phố Vũng Tàu x   

 Dự án Công viên 30/4 (giai đoạn II)   x   

 Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt 
Côn Đảo theo quy hoạch (giai đoạn 2)  Huyện Côn Đảo x   

 Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng 
liệt sĩ Võ Thị Sáu 0,97 ha Thị trấn Đất Đỏ x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
 Quảng trường trung tâm Long Hải 2ha TT Long Hải, Huyện Long Điền x   

 Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu   x   

 
Xây dựng Nhà văn hóa lao động tỉnh, huyện; 
cung thiếu nhi hoặc trung tâm hoạt động thanh, 
thiếu nhi tỉnh, huyện 

   x  

 Bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử Côn Đảo      

 Nhà văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc 
Châu Ro TX. Phú Mỹ      

 Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa đạo Kim Long  2 ha Huyện Châu Đức    

 Khu Liên hợp thể thao tỉnh   Phường Long Hương, TP. Bà Rịa x x  

 Trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
dục thể thao tỉnh 25.660 m2 Phường 1, TP. Vũng Tàu x x  

 Nhà tập luyện và thi đấu phường Thắng Nhất   TP Vũng Tàu    

 Nhà tập luyện và thi đấu phường 10  TP Vũng Tàu    

 Học viện bóng đá và khu du lịch nghỉ dưỡng 
huyện Đất Đỏ 5,9 ha Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ    

VI Y tế, xã hội      

 Nâng cấp mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y 
khoa cũ thành Bệnh viện Mắt   x   

 Xây dựng Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm   x   

 Nâng cấp mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y 
khoa cũ thành Bệnh viện Mắt   x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh BRVT   x   

 Cải tạo, nâng cấp TTYT TP. Vũng Tàu  Thành phố Vũng Tàu x   

 Cải tạo, xây dựng TTYT TP. Bà Rịa  Thành phố Bà Rịa x   

 Mở rộng TTYT TX. Phú Mỹ  Thị xã Phú Mỹ x   

 Xây dựng mới TTYT huyện Châu Đức  huyện Châu Đức x   

 Cải tạo Trung tâm Y tế Long Điền cũ thành 
bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí  Long Điền x   

 Bệnh viện đa khoa Phước Hưng  Long Điền  x  

 Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế quân – 
dân y Côn Đảo  Côn Đảo x   

 Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ  TX Phú Mỹ x   

 Bệnh viện đa khoa Kim Long  Trung tâm đô thị Kim Long, Châu 
Đức x   

 Phòng khám đa khoa Hòa Bình  xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc x   

 Bệnh viện Lê Lợi (sau khi chuyển về bệnh viện 
Vũng Tàu)  Số 22 đường Lê Lợi, Phường 1, 

TP. Vũng Tàu x   

 Xây dựng Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu  TP Vũng Tàu x   

 Bệnh viện phụ sản  TP Bà Rịa x   

 Trung tâm cấp cứu 115  TP Bà Rịa x   

 Nâng cấp mở rộng TTYT huyện Xuyên Mộc  Xuyên Mộc x   

 Phòng Khám đa khoa Hòa Bình  Xuyên Mộc x   

 Đầu tư di dời, xây dựng mới Trung tâm Bảo trợ Nuôi dưỡng 800 Xã Sông Xoài, Thị xã Phú Mý x x  
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
xã hội (cơ sở 1) đối tượng 

 Mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy 1.500 đối tượng Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc x x  

 Đầu tư mở rộng Nhà đón tiếp người có công 
huyện Côn Đảo 

15 phòng/ 2.000 
m2 Huyện Côn Đảo x x  

VII Giáo dục và đào tạo      

 Trường Mầm non 5 Long Hải  TT Long Hải, huyện Long Điền x   

 Trường Mầm non 6 Long Hải  TT Long Hải, huyện Long Điền x   

 Trường Mầm non Phước Hưng 3  xã Phước Hưng, huyện Long Điền x   

 Trường Mầm non Phước Hưng 4  xã Phước Hưng, huyện Long Điền x   

 Trường THCS Phước Hưng 3  xã Phước Hưng, huyện Long Điền x   

 Trường THCS Phước Tỉnh 3  xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền x   

 Tiểu học Phường 2  TP Vũng Tàu    

 Tiểu học Nguyễn An Ninh  TP Vũng Tàu    

 THCS Phường Nguyễn An Ninh  TP Vũng Tàu    

 THCS Hàn Thuyên   TP Vũng Tàu    

 Dự án xây dựng cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề   TP Vũng Tàu x   

 Cao đẳng y tế cơ sở 2  TP Bà Rịa  x  

 Tiểu học Phú Mỹ 2  Phú Mỹ    

 Tiểu học Mỹ Xuân 2  Phú Mỹ    

 Tiểu học Khu dân cư số 9  Phú Mỹ    

 THCS Mỹ Xuân - Hắc Dịch  Phú Mỹ    
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên dự án/chương trình Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
 Tiểu học Phước Hưng 4  Huyện Long Điền    

 Tiểu học Láng Sim  Huyện Xuyên Mộc    
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-
2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

TT Tên công trình/Dự án Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
A CÔNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA         
I Năng lượng, cấp điện        

I.1 Các dự án nguồn điện        

 Trung tâm Điện lực Long Sơn  3.600 - 4.500MW xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu x   

 Tổ hợp điện khí hóa lỏng LNG - Cái Mép Hạ 6.000 MW Thị xã Phú Mỹ x   

 Nhà máy nhiệt điện khí Bà Rịa 2 1.200 MW Thành phố Bà Rịa x   

 Dự án điện khí LNG tại Khu công nghiệp dầu 
khí Long Sơn 4.800 MW Thành phố Vũng Tàu x   

 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3.1 1.200 MW Thị xã Phú Mỹ x   

 Dự án Điện gió Côn Sơn 4 MW Huyện Côn Đảo x   

 Dự án điện gió Công Lý 102,6 MW Huyện Xuyên Mộc x   

 Nhà máy điện gió tại vùng biển ngoài khơi xã 
Bình Châu 500 MW Huyện Xuyên Mộc x   

 Nhà máy điện gió ngoài khơi Xuyên Mộc 760 MW Huyện Xuyên Mộc x   

 Nhà máy Điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 
2 100 MW Huyện Xuyên Mộc x   

 Nhà máy Điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 
3 100 MW Huyện Xuyên Mộc x   

 Dự án điện gió trên biển Vũng Tàu 500 MW Vùng biển ngoài khơi huyện Đất Đỏ, 
huyện Long Điền, huyện Xuyên 

x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên công trình/Dự án Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
Mộc, thành phố Vũng Tàu 

 Các dự án điện gió tiềm năng ngoài khơi xã 
Bình Châu 1.000 MW Vùng biển ngoài khơi huyện Xuyên 

Mộc x   

 Dự án điện sinh khối Tóc Tiên 5 MW  x x  

 Dự án điện sinh khối Láng Dài 5 MW  x x  

 Dự án điện sinh khối Phước Hòa 5 MW  x x  

 Dự án đồng phát điện sinh khối từ dự án hơi - 
điện và sấy hèm tại Heineken Vũng Tàu 12,6 MW  x x  

 Dự án điện sinh khối Tóc Tiên 2 40 MW  x x  

 Điện mặt trời Côn Đảo 1 5 MW Lò Vôi, Côn Đảo x   

 Điện mặt trời Côn Đảo 2 3 MW Bãi Đất Dốc, Côn Đảo x   

 Điện mặt trời Côn Đảo 3 5 MW Côn Đảo x   

I.2 Hệ thống truyền tải, phân phối điện      

 
Xây mới, đấu nối đường dây truyền tải TBA 500 
kV Bắc Châu Đức - Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây và 
Phú Mỹ - Long Thành 

4x11 (mạch x 
km)  x   

 Xây mới, đồng bộ đường dây truyền tải Bắc 
Châu Đức - Sơn Mỹ 

2x80 (mạch x 
km)   x  

 Xây mới, đồng bộ đường dây truyền tải TBKHH 
Long Sơn - Bắc Châu Đức 

2x36 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới, đấu nối đường dây truyền tải Long 
Điền - Rẽ Long Sơn - Bắc Châu Đức 

2x10 (mạch x 
km)    x 

 Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Phú Mỹ - 
Tân Thành 

2x11 (mạch x 
km)  x   
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LIÊN DANH TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên công trình/Dự án Quy mô Địa điểm 
Thời gian thực hiện 

2021-2025 2026-2030 Sau 2030 

 Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Phú Mỹ - 
Cần Đước 

2x57 (mạch x 
km)  x   

 Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Phú Mỹ - 
Long Thành 

2x25 (mạch x 
km)  x   

 Xây mới đường dây 220 kV Khu công nghiệp 
Phú Mỹ 3 - Rẽ Tân Thành - Châu Đức 

4x0,5 (mạch x 
km)  x   

 
Xây mới đường dây 220 kV Phú Mỹ - Tân 
Thành mạch 3,4 và chuyển đấu nối tại TBA 220 
kV Tân Thành 

 
2x9,5 (mạch x 

km) 
 x   

 Xây mới đường dây 220 kV Long Sơn - Rẽ 
Châu Đức - Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 2x8 (mạch x km)  x   

 Xây mới đường dây 220 kV 500 kV Bắc Châu 
Đức - Rẽ Châu Đức - Tân Thành 

4x9,7 (mạch x 
km)  x   

 Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Tân 
Thành - Vũng Tàu 

2x30 (mạch x 
km)  x   

 
Xây mới đường dây 220 kV Phước Thuận - Rẽ 
Phan Thiết - Tân Thành và Hàm Tân - Tân 
Thành 

4x6 (mạch x km)  x   

 
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hàm Tân 
- Châu Đức và Hàm Tân - ĐMT Đá Bạc - Châu 
Đức 

2x60 (mạch x 
km)   x  

 Xây mới, đồng bộ Long Điền 500 kV - Vũng Tàu 
2 

2x13 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới, đồng bộ Long Điền 500 kV - Rẽ TP 
Phú Mỹ - Vũng Tàu 

2x10 (mạch x 
km)    x 
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 Xây mới, đồng bộ Long Điền 500 kV - Phước 
Thuận 

2x16 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới Hòa Bình (BRVT) - 500 kV Bắc Châu 
Đức 

2x22 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới Hòa Bình (BRVT) - 500 kV Sơn Mỹ 2x34 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới Hắc Dịch - Rẽ TP Phú Mỹ - 500 kV 
Bắc Châu Đức 

4x2,6 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới Vũng Tàu 2 - Vũng Tàu 2x8,8 (mạch x 
km)    x 

 Xây mới Đất Đỏ 2 - 500 kV Long Điền 2x7 (mạch x km)    x 

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Long 
Sơn 250 MVA TP. Vũng Tàu x   

 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Long Sơn  500 MVA TP. Vũng Tàu   x 

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Vũng 
Tàu 2 250 MVA TP. Vũng Tàu   x 

 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Bà Rịa 250 MVA TP. Bà Rịa x   

 Xây mới và cải tạo TBA truyền tải 500kV 900 MVA Phú Mỹ x   

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Khu 
công nghiệp Phú Mỹ 3 500 MVA Phú Mỹ x   

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Phú Mỹ 250 MVA Phú Mỹ  x  

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Hắc Dịch  250 MVA Phú Mỹ   x 
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 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Hắc Dịch 500 MVA Phú Mỹ   x 

 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Phú Mỹ 500 MVA Phú Mỹ   x 

 Xây mới TBA truyền tải 500kV Bắc Châu Đức 900 MVA Châu Đức x   

 Cải tạo, nâng công suất TBA truyền tải 500kV 
Bắc Châu Đức 1.800 MVA Châu Đức  x  

 Cải tạo, nâng công suất TBA truyền tải 500kV 
Bắc Châu Đức 2.700 MVA Châu Đức x  x 

 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Châu Đức 500 MVA Châu Đức    

 Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp truyền tải 
220kV Châu Đức 750 MVA Châu Đức   x 

 Xây mới TBA truyền tải 500kV 900 MVA Long Điền   x 

 Cải tạo, nâng công suất TBA truyền tải 500kV 1.800 MVA Long Điền   x 

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Phước 
Thuận 500 MVA Xuyên Mộc x   

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Hòa 
Bình 250 MVA Xuyên Mộc   x 

 Xây mới trạm biến áp truyền tải 220kV Đất Đỏ 2 250 MVA Đất Đỏ   x 

II Lọc, hóa dầu      

 Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn 
398 ha đất và 66 

ha đất có mặt 
nước 

Thành phố Vũng Tàu x   
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 Dự án Nhà máy lọc dầu số 3 10 triệu tấn/năm Thành phố Vũng Tàu x   

 Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP)  Thành phố Vũng Tàu x   

 Xây dựng kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa 
lỏng(LPG) 240.000 tấn Thành phố Vũng Tàu x   

 Dự án kho cảng LNG Long Sơn  Thành phố Vũng Tàu x   

 Mở rộng kho LNG Thị Vải (thêm 2-5 triệu 
tấn/năm)  Thị xã Phú Mỹ x   

III Thương mại, dịch vụ      

1 Khu Thương mại tự do sau cảng hoặc khu cảng 
mở  Cái Mép, Thị Vải, Thị xã Phú Mỹ  x  

B CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH      
I Các dự án đầu tư hạ tầng      

I.1 Giao thông, cảng biển và logistics      

a Đường bộ      

 Bến xe thành phố Bà Rịa 03  ha Phường Long Hương, thành phố Bà 
Rịa x   

 Bến xe khách Kim Long và cơ sở dịch vụ vận tải 1,4 ha Xã Kim Long, huyện Châu Đức x   

 Khu dịch vụ vận tải bến bãi Tân Phước 63,2 ha xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ x   

 Bến xe khách Tân Thành và cơ sở dịch vụ vận 
tải 5,177 ha thị trấn Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

b Hạ tầng logistics      

 Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ 1.763 ha xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ x   

 Kho bãi Phú Mỹ 20 ha Xã Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ x   
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 Trung tâm logistic Quốc lộ 51C  Quảng Thành, Huyện Châu Đức x x  

 Trung tâm logistics và khu công nghệ cao tiềm 
năng 1.317 ha Trường bắn Lam Sơn, Tân Hòa, Thị 

xã Phú Mỹ x x  

 Trung tâm Logistics và Công nghiệp tiềm năng  Tân Hòa-Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ x x  

 

Đầu tư hoàn thiện các kho bãi lưu trữ hàng hoá, 
cảng cạn trong các khu công nghiệp của tỉnh:  
+ KCN Phú Mỹ I; 
+ KCN Mỹ Xuân A;  
+ KCN Mỹ Xuân A2; 
+ KCN Mỹ Xuân B1-Conac; 
+ KCN Đông Xuyên; 
+ KCN Cái Mép; 
+ Trung tâm Logistics Cái Mép; 
+ ICD Cái Mép; 
+ KCN Phú Mỹ II: 
• Cảng thuỷ nội địa và kho bãi tổng hợp; 
• Cảng thuỷ nội địa Mỏ Nhát và kho bãi tổng 
hợp 
+ KCN B1- Đại Dương; 
+ KCN Châu Đức; 
+ KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng; 
+ KCNCS Phú Mỹ 3; 
+ KCN Đất Đỏ I; 
+ KCN Đá Bạc. 

  x x  

c Hạ tầng cảng      
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 Cảng tàu khách quốc tế  TP. Vũng Tàu x   

 Dự án Cảng biển Tổ hợp Hóa dầu miền Nam 
Việt Nam  TP. Vũng Tàu x   

 Cảng tổng hợp và container tại Cái Mép Hạ 86,6 ha xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ x   

 Đầu tư khu bến cảng và logistics Cái Mép Hạ    x  

 Khu bến Phú Mỹ, Mỹ Xuân Cỡ tàu 100.000 
DWT    x 

 Khu bến Sao Mai – Bến Đình Cỡ tàu 100.000 
DWT    x 

 Khu bến Long Sơn Cỡ tàu 100.000 
DWT    x 

 Khu bến sông Dinh Cỡ tàu 2.000-
10.000 DWT    x 

 Khu bến Côn Đảo Cỡ tàu 2.000-
5.000 DWT    x 

I.2 Hạ tầng thông tin, truyền thông      

 Xây dựng Trung tâm bưu chính tỉnh và hệ thống 
trung tâm bưu chính tuyến huyện  Trên địa bàn tỉnh x   

 
Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng 
bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công 
ích tại địa phương 

 Trên địa bàn tỉnh x   

 
Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính công 
cộng đảm bảo chất lượng phục vụ tối thiểu 2 
lần/ngày 

 Trên địa bàn tỉnh x x  

 Xây dựng tuyến truyền dẫn liên tỉnh  Trên địa bàn tỉnh x x  
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 Phát triển hạ tầng mạng 5G  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị 
thông minh  Trên địa bàn tỉnh x x  

 Phát triển hạ tầng số  Trên địa bàn tỉnh x x  

II Khu đô thị mới, nhà ở      

 Khu đô thị Chí Linh Cửa Lấp 70 ha TP. Vũng Tàu x   

 Khu An Hải   Huyện Côn Đảo x   

 Dự án phát triển đô thị đường 3/2  Phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu x   

 Dự án Vũng Tàu Marina City 174,5 ha phường 1 và phường 5, TP. Vũng 
Tàu x   

 Khu đô thị mới Gò Găng 1.389 ha xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu x   

 Khu đô thị sinh thái Tây Nam TP. Bà Rịa 1.800 ha TP. Bà Rịa x   

 Khu đô thị Hải Đăng (quy hoạch)  TP. Vũng Tàu x   

 Quy hoạch Khu đô thị tại Sân bay Vũng Tàu 
(cũ)  TP. Vũng Tàu x   

 Khu Cụm 3, Khu đô thị Nam Vũng Tàu   TP. Vũng Tàu x   

 Khu đô thị mới trên đường 2 tháng 9 Vũng Tàu 70 ha Phường 10 và 11, thành phố Vũng 
Tàu x   

 Khu đô thị mới Cù lao Bến Đình 110 ha TP. Vũng Tàu x   

 Nhà ở thương mại (Khu đất thu hồi của Liên 
doanh Vietsovpetro) 1,9 ha Phường 7, thành phố Vũng Tàu x   

 Nhà ở xã hội tại khu công trình công cộng và tái 0,37 ha Phường 12, thành phố Vũng Tàu x   
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2021-2025 2026-2030 Sau 2030 
định cư Phường 12 

 Khu đô thị mới Cỏ May 1 179 ha Phường Phước Trung, TP Bà Rịa x   

 
Dự án đầu tư khu dân cư kết hợp dịch vụ đô thị 
(Khu đất thu hồi của Tổng Công ty Mía đường 
tại Thị trấn Long Hải huyện Long Điền) 

1,17 ha Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền x   

 Khu nhà ở thương mại đường quy hoạch số 02, 
thị trấn Phước Hải 4,1 ha đường quy hoạch số 2, thị trấn 

Phước Hải, huyện Đất Đỏ x   

 Khu nhà ở thị trấn Đất Đỏ (dọc đường quy 
hoạch số 3) 100 ha thị trấn Đất Đỏ,  huyện Đất Đỏ x   

 Khu nhà ở thị trấn Đất Đỏ (quanh khu Trung 
tâm hành chính huyện) 36 ha thị trấn Đất Đỏ,  huyện Đất Đỏ x   

 Khu nhà ở thị trấn Phước Hải (dọc đường 994) 100 ha huyện Đất Đỏ x   

 Khu nhà ở công nhân 1 (0,3 ha) thuộc khu nhà 
ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ 0,3 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Khu nhà ở công nhân 2 (0,5 ha) thuộc Khu nhà 
ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ 0,5 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Khu nhà ở công nhân 3 (0,4 ha) thuộc Khu nhà 
ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ 0,4 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Khu nhà ở công nhân 4  (0,7 ha) thuộc Khu nhà 
ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ 0,7 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Khu nhà ở công nhân 5 (0,4 ha) thuộc Khu nhà 
ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ 0,4 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức 01 ha Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức x   

 Khu đô thị mới Ngãi Giao - Bình Ba 550ha Ngãi Giao-Bình Ba, huyện Châu x x  
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Đức 

III Hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp       

 Hạ tầng kỹ thuật KCN Vạn Thương 400 ha Thị xã Phú Mỹ x   

 Hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân – B1-Conac mở 
rộng 110 ha Thị xã Phú Mỹ x   

 Hạ tầng kỹ thuật KCN Đô thị - Dịch vụ HD 450 ha Thị xã Phú Mỹ x   

 Khu công nghiệp Phú Mỹ III mở rộng 650 ha Thị xã Phú Mỹ x x  

 Khu công nghiệp Cù Bị  4.200 ha Huyện Châu Đức x x x 

 Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 496,22 ha Huyện Đất Đỏ x   

 Khu công nghiệp Bình Ba 800 ha Huyện Châu Đức x x x 

 Khu công nghiệp Xà Bang 1.200 ha Huyện Châu Đức x x x 

 Cụm công nghiệp Tân Phước 21 ha phường  Tân Phước, thị xã Phú Mỹ x   

 Cụm công nghiệp Phước Tân  50 ha Xã Hòa Bình, Phước Tân,  huyện 
Xuyên Mộc x   

 Cụm công nghiệp Long Hương 2 20 ha TP. Vũng Tàu x x  

 Cụm công nghiệp Kim Long 29,12 ha Huyện Châu Đức x x  

 Cụm công nghiệp Tam Phước 30 ha Huyện Long Điền x x  

 Cụm công nghiệp Phước Long Thọ 50 ha Huyện Đất Đỏ x x  

 Các cụm phức hợp nông – công – dịch vụ (mỗi 
cụm 10 ha) 70 ha Các huyện, thị, thành phố (trừ H. 

Côn Đảo) x x  

IV Dịch vụ, thương mại, du lịch      

IV.1 Thương mại, dịch vụ tổng hợp      
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 Tổ hợp Chung cư, dịch vụ thương mại cao cấp 
(Khu đất Cụm 5) 2,76 ha Phường 1, TP.Vũng Tàu x   

 

Tổ hợp đa chức năng và là khu dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội thảo, hội 
nghị quốc tế, TT TM, chăm sóc sức khỏe, vui 
chơi giải trí… (Khu đất tổ hợp dịch vụ du lịch 
góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám) 

4 ha Phường Thắng Tam, Thành phố 
Vũng Tàu x   

 
Tổ hợp dịch vụ cao ốc văn phòng, căn hộ du 
lịch cao cấp và khách sạn 5 sao OSC-Duxton 
(Khách sạn Hilton) 

  x   

 Thương mại dịch vụ tại Khu đất 3,7 ha 3,7 ha Phường Thắng Tam, Thành phố 
Vũng Tàu x   

 Trung tâm thương mại thị trấn Đất Đỏ 10 ha Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ x   

 Dự án kêu gọi siêu thị hoặc trung tâm thương 
mại (Chợ Tân Hạnh) 0,8126 ha phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Trung tâm thương mại, nhà ở Ngãi Giao 3ha Ngãi Giao, huyện Châu Đức x x  

 Chợ Phước Lập 1,2 ha khu tái định cư 26,5 ha, phường Mỹ 
Xuân, TX Phú Mỹ x   

 Dự án thương mại dịch vụ (Khu đất thu hồi của 
Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) 01 ha Phường 2, TP. Vũng Tàu x   

 Dự án thương mại dịch vụ (Khu đất thu hồi của 
Công ty TNHH East Wind Viet Nam) 1,5 ha Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ x   

 Dự án thương mại dịch vụ (Khu đất thu hồi của 
CP KT Khoáng sản Vinaconex) 6,3ha phường Phước Trung, thành phố 

Bà Rịa x   

 Dự án khu thương mại, dịch vụ, thể thao 150 ha Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ x   
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 Dự án thương mại dịch vụ (Khu đất thu hồi của 
Công ty Thanh Long) 12ha Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ x   

 Dự án thương mại dịch vụ (Khu đất thu hồi của 
Công ty CP DL Minh Đạm) 7,8ha Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ x   

 Khu Thương mại dịch vụ (Khu đất 30 ha tại khu 
phố Hải Hà, thị trấn Long Hải) 30 ha TT Long Hải, huyện Long Điền x   

 Chợ Phường 4 0,4 ha Phường 4, thành phố Vũng Tàu x   

 Chợ Phường 7 0,4 ha Phường7, thành phố Vũng Tàu x   

 Chợ Bến Đình 0,2 ha Phường Thắng Nhì, thành phố 
Vũng Tàu x   

 Chợ phường 10 0,1 ha Phường 10, thành phố Vũng Tàu x   

 Chợ Phường 12  Phường 12, thành phố Vũng Tàu x   

 Chợ Vũng Tàu 1,58 ha đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Tp.Vũng Tàu x   

 Siêu thị TT.Ngãi Giao 01 ha Ngãi Giao, huyện Châu Đức x x  

 Siêu thị TT.Kim Long 01 ha Kim Long, huyện Châu Đức x x  

 Siêu thị Khu đô thị Sonadezi Châu Đức 01 ha Suối Nghệ, huyện Châu Đức x x  

IV.2 Du lịch      

 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh 2.400 ha Núi Dinh,  TP Bà Rịa x   

 Công viên văn hoá, thể thao và sân Golf 18 lỗ - 
KCN Phú Mỹ III 166ha Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ X x  

 Vườn thú hoang dã và khu du lịch nghỉ dưỡng 
(Safari) 507 ha xã Bưng Riềng và xã Bình Châu, 

huyện Xuyên Mộc x   
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 Khu đất dự án KDL giải trí  đa năng Sài Gòn 
Atlantis Hotel  TP. Vũng Tàu x   

 Dự án tại Khu đất Paradise (đang chờ xử lý)   TP. Vũng Tàu x   

 Khu du lịch vui chơi, giải trí và thể thao núi Minh 
Đạm 20,16 ha TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ x   

 Khu Thủy Cung thuộc dự án Cáp Treo Vũng 
Tàu  Thành phố Vũng Tàu x x  

 Khu du lịch Mũi Nghinh Phong 21,7 ha Phường 2, TP.Vũng Tàu x   

 Khu du lịch cao cấp tại khu đất 13,2 ha tại xã 
Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc 13,2 ha xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc x   

 Khu du lịch cao cấp tại xã Bưng Riềng, huyện 
Xuyên Mộc 18,95 ha xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc x   

 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May  TP. Bà Rịa x   

 Dự án phát triển du lịch sinh thái (Khu vực Cù 
lao Tàu) 64 ha Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu x   

 Dự án phát triển du lịch sinh thái (Khu Gò Ông 
Sầm) 430 ha Phường 12, TP Vũng Tàu x   

 Dự án phát triển du lịch sinh thái (Khu Cù Lao 
Bắc) 300 ha Phường 12, TP Vũng Tàu x   

 Dự án phát triển du lịch sinh thái (Khu phía 
Đông đảo Long Sơn) 160 ha xã Long Sơn, TP. Vùng Tàu x   

 Làng du lịch Chí Linh   x x  

 Tổ hợp du lịch DIC Star   x x  

 Khu du lịch biệt thự cao cấp OCeanami   x x  
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 Khu du lịch Hàng Dương Cantavil   x x  

 Khu du lịch Melody of the sea   x x  

 Khu du lịch Long Hải số 1   x   

 Khu du lịch Hải Sơn - Phước Hải  huyện Đất Đỏ x   

 Khu nghỉ dưỡng sinh thái và bãi biển Hải Hà - 
Long Hải ()  huyện Long Điền x   

 Khu du lịch biển An Hòa - Lộc An  huyện Đất Đỏ x   

 Khu du lịch nghỉ dưỡng Hải Sơn   huyện Đất Đỏ x   

 Khu du lịch Thác Hòa Bình   x x  

 Khu sinh thái ngập mặn phía Tây Nam TP. Bà 
Rịa   x x  

 Du lịch văn hóa, sinh thái, trang trại, nông 
nghiệp   Huyện Châu Đức x x  

 Khu biệt thự Osaka – Hồ Tràm   x x  

 KDL sinh thái và nghỉ dưỡng Sài Gòn – Hồ Cốc   x x  

 Khu du lịch Melia at the Hamton – Hồ Tràm   x x  

 The Grand Hồ Tràm Strip   x x  

 Công viên biển An Hải và khu nghỉ dưỡng biển   x x  

 Khu nghỉ dưỡng nhà vườn Cỏ Ống   x x  

 Khu nghỉ dưỡng sinh thái vịnh Đầm Trầu   x x  

 Điểm tham quan Bãi Ông Đụng   x x  

 Nhà nghỉ sinh thái rừng Sở Rẫy   x x  
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 Điểm tham quan Hòn Bảy Cạnh   x x  

 Khu nghỉ dưỡng sinh thái đảo Hòn Cau   x x  

 Khu du lịch tại vịnh Đầm Tre và bán đảo Con 
Ngựa   x x  

 Khu du lịch Poulo Condor   x   

 Khu du lịch Việt- Nga   x   

 Khu khách sạn nhà hàng, trung tâm hội nghị 
Bàu Phước Thành 1,55 ha phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa x   

 Khu du lịch sinh thái đảo Lộc An 6,1 ha Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ x   

 Khu du lịch thác Hòa Bình 509 ha xã Hòa Bình, H.Xuyên Mộc và xã 
Sơn Bình, H. Châu Đức x   

 Khu du lịch rừng lịch sử Bàu Sen, huyện Châu 
Đức 63 ha Xã Xà Bang, huyện Châu Đức x   

 Khu du lịch hồ  Suối Giàu, huyện Châu Đức 360 ha (mặt 
nước 125ha) 

Xã Suối Rao, Xuân Sơn, huyện 
Châu Đức x   

 Khu du lịch Hồ Đá Bàng, huyện Châu Đức 280 ha (mặt 
nước 190ha) Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức x   

 Khu du lịch Hồ Tầm Bó, huyện Châu Đức 140ha (mặt nước 
60ha) 

Xã Kim Long, Quảng Thành, huyện 
Châu Đức x   

 Khu du lịch nông nghiệp nghỉ dưỡng Green 
Farm Châu Đức 70ha Xã Cù Bị và Láng Lớn, huyện Châu 

Đức x   

 Khu biệt thự Hồ Tràm 2,3 ha Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên 
Mộc x   

 Khu du lịch sinh thái Hồ Tràm 43,9 ha xã Phước Thuận, Huyện Xuyên x   
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 Khu du lịch sinh thái Bàu Bàng 113 ha xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc x   

 Khu biệt thự du lịch Hồ Tràm 2,3 ha xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc x   

 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phước Thuận 40  ha xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc x   

 Dự án DLST nghỉ dưỡng, giải trí Hiểu Về Trái 
Tim - Côn Đảo  120 ha Khu vực Sở Rẫy - Ông Đụng, huyện 

Côn Đảo x   

 Dự án Cadabay Resort & Spa 34,18 ha Khu vực Ông Câu, huyện Côn Đảo x   

 Dự án Hon Tre Island resort & Spa 33 ha Khu vực hòn Tre Lớn, huyện Côn 
Đảo x   

V Nông, lâm nghiệp và thủy sản      

 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
huyện Đất Đỏ 50 ha xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ x   

 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Châu Đức 326 ha xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức x   

 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Châu Đức 400 ha Xã Quảng Thành, huyện Châu Đức x   

 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã 
Cù Bị huyện Châu Đức 320ha Xã Cù Bị, huyện Châu Đức x   

 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Xuyên Mộc 234ha xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc x   

 Trung tâm nghề cá; nhà máy đóng thuyền buồm 145 ha thành phố Vũng Tàu x   

 
Dự án “Kế hoạch triển khai, áp dụng, quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc ngành nông nghiệp 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025” 

40 ha Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu x   
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Kế hoạch Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2025 

1,9 ha (gđ 1), 
52,2 ha (gđ 2) Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu x   

 
Xây dựng mô hình liên kết sản xuất với chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm từ ca cao canh tác 
hữu cơ ở huyện Châu Đức 

100 ha Huyện Châu Đức x x  

 Chương trình phát triển chuỗi giá trị đối với 
ngành hàng hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 820 ha Huyện Châu Đức và Huyện Xuyên 

Mộc x x  

 
Ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

 Trên địa bàn tỉnh x   

 Đề án ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông 
nghiệp  huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu 

Đức  x  

 
Kế hoạch bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc 
biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng trên 
địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu giai đoạn 2022-
2025 

 Trên địa bàn tỉnh x   

 
Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích 
phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 

 Trên địa bàn tỉnh x   

VI Tài nguyên và môi trường      

 Nhà máy xử lý chất thải chăn nuôi tại Suối Rao 2,6 ha xã Suối Rao, huyện Châu Đức    

 
Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 
công 
nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập 

1.000 tấn/ngày 
đêm xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ x   
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trung   

 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 
công nghệ đốt 50 tấn/ngày đêm huyện Côn Đảo x   

VII Văn hoá, thể thao      

 Học viện bóng đá và khu du lịch nghỉ dưỡng 27,37 ha xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ x   

  Trung tâm văn hóa, thể thao-Học tập cộng 
đồng phường Thắng Tam. - Tp Vũng Tàu x   

   Nhà luyện tập và thi đất TDTT phường Thắng 
Nhất. - Tp Vũng Tàu x   

  Nhà luyện tập và thi đấu TDTT phường 10. - Tp Vũng Tàu x   

 Nhà hát Long Điền trên địa bàn thị trấn Long 
Điền - Huyện Long Điền x   

 Sân thể thao xã Nghĩa Thành 0,5 ha xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức x   

 Sân thể thao xã Quảng Thành 01 ha xã Quảng Thành, huyện Châu Đức x   

 Sân thể thao xã Bình Ba 0,5 ha Xã Bình Ba huyện Châu Đức x   

VIII Y tế, xã hội      

 Bệnh viện đa khoa Kim Long 0,61 Trung tâm đô thị Kim Long, huyện 
Châu Đức x   

 Bệnh viện đa khoa 200 giường - Phú Mỹ 1,9 ha Thị xã Phú Mỹ x   

 Bệnh viện Lê Lợi   đường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu x   

 Bệnh viện Bà Rịa cũ 3 ha Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa x   

 Phòng Khám đa khoa Hòa Bình 2,21 ha Ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên 
mộc x   
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 Đầu tư mới Cơ sở chăm sóc người cao tuổi 
ngoài công lập 

Nuôi dưỡng 200 
đối tượng Huyện Xuyên Mộc x x  

IX Giáo dục và đào tạo      

 Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 86.567 m2 TP. Vũng Tàu x   

 Tổ hợp giáo dục liên cấp (Khu đất Cụm 3 thành 
phố Vũng Tàu) 4,4 ha TP. Vũng Tàu x   

 Trường mầm non Cánh đồng mắt mèo 0,68 ha Phường Long Hương Thành phố 
Bà Rịa x   

 Trường mầm non Phước Trung 1,3 ha Phường Phước Trung, TP Bà Rịa x   

 Trường mầm non Hoa Ban 01 ha Huyện Long Điền x   

 Trường mầm non Tân Lâm 2 6.249m2 Xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc x   

 Trường mầm non Bình Châu 3 9.663m2 Xã Bình Châu, huyện Xuyên mộc x   

 Trường mầm non Phú Mỹ 2 0,4ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Trường mầm non Hòa Hiệp 1 ha xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc x   

 Trường mầm non tại khu tái định cư 26,5ha 
phường Mỹ Xuân 0,6ha Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ x   

 Trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool  3,27 ha Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ x   

 Trường Đại học công lập đào tạo đa ngành của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10 ha TP. Bà Rịa    

 Trung tâm đào tạo và thực hành Logictics  Khu vực hành lang kinh tế ven biển 
phía Tây  x  

 Cơ sở GDNN đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa 
học nông nghiệp  Phía Bắc tỉnh (Châu Đức, Xuyên 

Mộc)  x  
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 Trường đào tạo sơ cấp nghề LDT  Phú Mỹ x   

 Trung tâm sát hạch lái xe Hải Vân  Phú Mỹ x   

 Trường đào tạo lái xe và trung tâm kiểm định 
GTVT  Châu Đức x   

X Lĩnh vực khác      

 Nghĩa trang huyện Châu Đức (giai đoạn 2) 13 ha xã Quảng Thành, huyện Châu Đức x   

 Nghĩa trang tập trung huyện Long Điền 25 ha xã Tam Phước, huyện Long Điền x   
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