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BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý về Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
        

     Kính gửi: Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030,  

                                tầm nhìn đến năm 2050 
 

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

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

điều của Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sở Kế 

hoạch và Đầu tư) là cơ quan lập quy hoạch tỉnh, đã tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến, đồng thời trực tiếp lấy ý kiến góp ý đối với Quy hoạch 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi 

là Quy hoạch tỉnh). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng, cá nhân đối với quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải 

trình, tiếp thu các ý kiến góp ý  như sau: 

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

Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-3030, tầm nhìn đến năm 2050 

Căn cứ quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đã tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ Quy hoạch tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an thống nhất về nội dung quy hoạch, sau đó gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến 

góp ý đến 21 bộ và cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, 08 tỉnh, thành phố có liên 

quan (07 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh Bình 

Thuận liền kề); lấy ý kiến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý 

kiến các sở, ban ngành; các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu; các 

cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các 

hội, hiệp hội, các doanh nghiệp; đăng tải hồ sơ quy hoạch lên Trang thông tin 

điện tử Sở kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

để lấy ý kiến rộng rãi của công đồng dân cư; gửi văn bản đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thông báo và chỉ đạo UBND cấp xã thông báo 

về việc lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh đến nhân dân, cộng đồng dân cư, các cơ 

quan, tổ chức trên địa bàn. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý như sau: 
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1. Giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan  

Sở Kế hoạch và Đầu tư  đã nhận được ý kiến góp ý của Ban Thường trực 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổng hợp ý kiến góp 

ý đối với Quy hoạch tỉnh của 16 đơn vị trực thuộc; ý kiến của 24 cơ quan sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 5 cơ quan Đảng uỷ trực thuộc 

Tỉnh uỷ, 4 cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; ý kiến tham gia góp ý của chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà quản lý từ 12 trường đại học, của hơn 10 doanh nghiệp lớn; ý kiến 

góp ý của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh…  Sau khi tiếp nhận các văn 

bản góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu 

bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch. 

Hầu hết các ý kiến thống nhất với nội dung quy hoạch. Các ý kiến tham gia 

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

các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; là rõ đánh giá điểm manh, điểm yếu, cơ hội và 

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

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

đã được nghiên cứu, tiếp thu, thông qua Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, tập thể 

Uỷ ban nhân dân tỉnh; xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và chọn 

lọc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch. 

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

thuộc Chính phủ và ý kiến của UBND các địa phương có liên quan về quy 

hoạch tỉnh 

Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của đủ ý kiến góp ý 

bằng văn bản của 21 bộ và cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ1, của 08 tỉnh, thành 

phố có liên quan2; 

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

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

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

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

tỉnh và các tài liệu liên quan. 

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

hoạch giai đoạn trước. 

                                           
1 Gồm: (i) Bộ Quốc Phòng, (ii) Bộ Công an, (iii) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (iv) Bộ Ngoại giao, (v) Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

(vi) Bộ Nội vụ, (vii) Bộ Tài chính, (viii) Bộ Tài nguyên và Môi trường, (ix) Bộ Thông tin và Truyền thông, (x) Bộ Tư pháp, 

(xi) Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, (xii) Bộ Y tế, (xiii) Bộ Giao thông Vận tải, (xiv) Uỷ ban Dân tộc, (xv) Ngân hàng Nhà 

nước, (xvi) Thanh tra Chính phủ; (xvii) Bộ Khoa học và Công nghệ, (xviii) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, (xix) Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, (xx) Bộ Công Thương, (xxi) Bộ Xây dựng. 
2 Gồm: (i) UBND tỉnh Bình Thuận, (ii) UBND tỉnh Long An, (iii) UBND tỉnh Bình Dương, (iv) UBND tỉnh Bình Phước, (v) 

UBND tỉnh Tây Ninh, (vi) UBND tỉnh Tiền Giang và (vii) UBND TP Hồ Chí Minh; (viii) UBND tỉnh Đồng Nai. 
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Giải trình, tiếp thu: Nội dung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy 

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

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

trước. Báo cáo này là một trong những tài liệu để làm căn cứ lập quy hoạch và 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 

23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, tại báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh 

không đề cập, để dành thời lượng cho các nội dung nghiên cứu theo quy định tại 

điều 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. 

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

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

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

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

liên quan đến tỉnh, để cập nhật, cụ thể hoá trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính 

thống nhất. Cụ thể đã  nghiên cứu rà soát, bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với 

nội dung các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng như sau: 

- Đã nghiên cứu, cập nhật bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung 

các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm: Quy hoạch sử dụng 

đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết số: 

39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội); Quy hoạch mạng lưới đường 

bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 

01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 

1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch mạng lưới 

đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1769/QĐ-

TTg ngày 22/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch kết cấu hạ tầng 

đường thuỷ nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 

1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Đã nghiên cứu, cập nhật bảo đảm quy hoạch tỉnh phù hợp với nội dung 

các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 có liên quan đến tỉnh, đang trong quá trình dự thảo, như:  Quy hoạch 

tổng thể quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa 

cháy; Quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch hệ thống du 

lịch; Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ... Tuy nhiên, các quy hoạch này đang trong 

quá trình dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục cùng các đơn vị tư vấn 

nghiên cứu cập nhật, bổ sung các nội dung có liên quan đến tỉnh trong quá trình 

hoàn thiện các quy hoạch.  

2.4. Đối với các ý kiến đề nghị rà soát các nội dung quy hoạch cho phù hợp 
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với yêu cầu tại Quyết định 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, Điều 28 

Nghị định 37/2019/NĐ-CP, 

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

rà soát, bổ sung báo cáo tổng hợp quy hoạch theo các yêu cầu đã đặt ra. 

2.5. Đối với các ý kiến khác đề nghị bổ sung, làm rõ nhưng nội dung cụ thể 

của quy hoạch 

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

cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh, hoặc giải trình làm rõ. 

(Kèm theo phụ lục nội dung tiếp thu, giải trình chi tiết).   

3. Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

Tại Công văn số 5051/BTNMT-TCMT ngày 26/8/2022, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đánh giá: (i) Cấu trúc báo cáo ĐMC về cơ bản tuân thủ theo quy định 

tại mẫu 01b Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT); (ii) Báo 

cáo đã đưa ra được sự cần thiết của nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch, các văn bản 

quy phạm pháp luật làm cơ sở để thực hiện. 

Bộ Tài nguyên và Môi Trường có ý kiến về những nội dung cần bổ sung 

làm rõ, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐMC: (i) Các nội dung của quy hoạch có 

khả năng tác động đến môi trường còn chung chung, cần bổ sung cụ thể; (ii) Báo 

cáo ĐMC cần nghiên cứu ảnh hưởng của Quy hoạch (các vấn đề môi trường 

chính) đến các khu vực xung quanh địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (iii) Bổ sung 

các nội dung thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động 

bởi quy hoạch; (iv) Đề nghị phân chia các phương pháp đánh giá môi trường 

chiến lược đã áp dụng thành 02 nhóm phương pháp (các phương pháp ĐMC và 

các phương pháp khác); (v) Bổ sung đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục 

tiêu Quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường của Kế 

hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; (vi) Bổ sung một số nội dung kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường 

chính có tính tích cực và tiêu cực của Quy hoạch; (vii) bổ sung đánh giá, dự báo 

đầy đủ tác động của Quy hoạch đến biến đổi khí hậu và ngược lại; (viii) Bổ sung, 

làm rõ các nọi dung về dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi 

trường chính khi thực hiện quy hoạch; (ix) Bỏ sung định hướng bảo vệ môi trường 

trong quá trình thực hiện quy hoạch; (x) Bổ sung kết quả tham vấn các bên có 

liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; (xi) Đối với 
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vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường, bổ sung kiến nghị phương hướng và giải 

pháp khắc phục. 

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

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

tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện và bổ sung phần phụ lục về kết quả tiếp thu. 

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

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

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

II. Kiến nghị 

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

hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ 

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

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

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

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

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

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

hoạch tỉnh. 

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

hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính báo cáo Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tỉnh./. 

(Kèm theo: Phụ lục 1. Nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ 

quan ngang bộ thuộc Chính phủ, ý kiến của các địa phương trong vùng và liền 

kề đối với Quy hoạch tỉnh; Phụ lục 2. Nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược).

  

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

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc và các PGĐ sở; 

- Lưu VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Ngọc Linh 

    



PHỤ LỤC 1 

Nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, ý kiến của các địa phương 

trong vùng và liền kề đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 PHẦN MỞ ĐẦU 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH   

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

HOẠCH 
  

 

Đề nghị rà soát, sắp xếp lại các nội dung về quan điểm, mục tiêu, 

nguyên tắc, phương pháp lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quyết 

định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; 

Bộ Giao thông Vân 

Tải; 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nguyên tắc 

lập quy hoạch phù hợp với Quyết định số 1442/QĐ-

TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại mục 

II, Phần mở đầu. Trong đó, đã bổ sung nội dung quan 

điểm lập quy hoạch.  

III. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH   

 

Rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lập quy hoạch, gồm các Nghị quyết 

của Trung ương, Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ liên quan đến các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nghiên cứu lập 

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; 

Bộ Nội vụ; 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch; Bộ Giao 

thông Vận Tải; 

Bộ Nông nghiệp và 

phát triển Nông thôn; 

Đã tiếp thu, bổ sung theo ý liến của các Bộ ngành và 

địa phương tại mục III, Phần mở đầu. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội; 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Bộ Thông tin và  

Truyền thông; 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Bộ Xây Dựng; 

Bộ Công Thương; 

UBND tỉnh Tây Ninh 

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

1. Tên quy hoạch   

 Không có ý kiến   

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch   

 

Rà soát nội dung báo cáo quy hoạch tỉnh để đảm bảo chỉ đưa vào quy 

hoạch các nội dung có tầm quan trọng cấp tỉnh, liên huyện để tạo sự 

linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát các nội dung theo Quy định của 

Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan 

 

Đề nghị rà soát, đảm bảo chính xác, thống nhất thông tin về tổng diện 

tích tự nhiên của tỉnh so với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 

23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Đã tiếp thu, rà soát, thống nhất số liệu theo Niên giám 

thống kê năm 2020 đã được công bố 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung phạm vi lập quy hoạch đối với phần không 

gian biển 

Giải trình: 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo phạm vi 

đã được xác định tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 

23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời 

kỳ 2021-2-30, tầm nhìn đến năm 2050. Trong nội dung 

quy hoạch đã có nghiên cứu phần không gian biển 

thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

3. Thời kỳ lập quy hoạch   

 Không có ý kiến   

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH   

 PHẦN I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN   

1. Điều kiện về tự nhiên   

 

- Nghiên cứu, bổ sung các phân tích, đánh giá về (i) đóng góp của các 

loại tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai 

đoạn 2011-2020 (VD: đánh giá về mức độ cung cấp nước phục vụ sinh 

hoạt, sản xuất); (ii) năng lực, khả năng khai thác các loại tài nguyên 

trong thời kỳ QH.  

- Một số nội dung mô tả, phân tích về điều kiện tài nguyên còn hạn 

chế, ví dụ: tài nguyên đất (chưa phân tích cụ thể về cơ cấu và phân bố 

các loại đất; tính hợp lý, hiệu quả sử dụng đất trong giai đoạn 2011-

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Việc khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên cụ thể 

được lồng ghép trong nội dung phân tích, đánh giá thực 

trạng các ngành, lĩnh vực tại các mục từ II - X, Phần I 

(ví dụ: cơ cấu và phố bố các loại đất được thể hiện tại 

mục III [thực trạng sử dụng đất], khả năng khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước được thể hiện tại mục XIII [Thực 

trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước]), do 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

2020), tài nguyên biển (bổ sung thêm các nội dung phân tích, đánh giá 

về phần không gian biển, khả năng phát triển nuôi trồng hải sản, vấn 

đề môi trường biển...). 

- Nghiên cứu, bổ sung các nội dung phân tích, đánh giá về yếu tố, điều 

kiện phát triển của tỉnh chủ yếu mới dừng lại ở việc mô tả hiện trạng, 

các phân tích, đánh giá còn mang tính tổng quát, chung chung, chưa 

nêu bật được khả năng khai thác, tận dụng những lợi thế cũng như các 

nguy cơ, bất lợi do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên mang lại, đặc biệt 

trong sự kết nối giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thành phồ Hồ Chí 

Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. 

vậy ở mục này (mục I) không trình bày chi tiết, vì sẽ 

trùng lặp.  

Hiện nay, hệ thống số liệu thống kê không đầy đủ để có 

thể tách rieng, xác định cụ thể đóng góp của tài nguyên 

khai thác trên địa bàn hay nguồn tài nguyên từ bên 

ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Đối với các nội dung có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, 

giám sát biến đổi khí hậu trong việc đánh giá điều kiện tự nhiên, môi 

trường của khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần được trích dẫn đầy đủ 

nguồn gốc số liệu theo đúng quy định 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đã tiếp thu, các thông tin, tài liệu đánh giá về điều kiện 

tự nhiên được sử dụng nguồn từ Báo cáo hiện trạng môi 

trường (do Sở TN&MT thực hiện) 

 

- Tại mục 2. Tài nguyên du lịch văn hóa, lịch sử (trang 32) đề nghị 

chỉnh lý số liệu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 31 

di tích quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh. Đồng thời, cần rà soát, thống 

nhất lại số liệu về di sản tại trang 32 với số liệu tại mục 3. Hoạt động 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tại trang 146 và bổ sung số liệu 

kiểm kê di tích trên địa bàn Tỉnh. 

- Bổ sung nội dung về nguy cơ tác động của thiên tai và biến đổi khí 

hậu đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại mục (2). Tài nguyên du lịch 

văn hóa, lịch sử 

Giải trình: 

Nguy cơ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được trình bày tại 

mục XII, phần II, trong đó đã dự báo các kịch bản biến 

đổi khí hậu, phân vùng rủi ro, xác định cấp độ rủi ro 

thiên tai và đối tượng bị ảnh hưởng. 

 

Bổ sung đánh giá tác động của các loại hình thiên tai đến phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ năm 2010-2020); đặc 

biệt đối với thiên tai thường xuyên xảy ra, như: sạt lở bờ sông, bờ biển; 

bão, lũ, ngập lụt; hạn hán, xâm nhập mặn … 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Giải trình: 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

Nội dung này đã được thể hiện tại điểm 1 [Diễn biến 

thiên tai trên địa bàn tỉnh], mục IX, phần I, Báo cáo quy  

hoạch tỉnh 

 

Về tuyến địa giới hành chính tiếp giáp tỉnh Bình Thuận: Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉnh sửa theo đúng bộ hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh thuộc Dự án 513 của tỉnh Bình 

Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

hai tỉnh ký xác nhận pháp lý: “chiều dài địa giới là 37,0014 km”. 

UBND Tỉnh Bình 

Thuận 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại khoản 1.1, mục I, 

Phần I. 

2. Các yếu tố dân số, lao động   

 

+ Phân tích rõ hơn về phân bố dân cư trên địa bàn tỉnh, phân bố dân cư 

theo ngành; bổ sung các số liệu, phân tích đánh giá về chất lượng dân 

số thông qua các chỉ tiêu về trình độ lao động, so sánh giữa tốc độ tăng 

dân số với tốc độ tăng trưởng kinh tế...; tính đặc thù của lao động tỉnh; 

việc thu hút lao động ngoài tỉnh và đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại 

địa phương; tình trạng di cư, nhập cư trong giai đoạn 2011-2020, trong 

đó có so sánh với các tỉnh, thành phố khác trong vùng Đông Nam Bộ. 

+ Về đời sống xã hội: bổ sung các số liệu về điều kiện sống, mức độ 

thụ hưởng của người dân, trong đó có so sánh với mức bình quân chung 

của cả nước và các tỉnh, thành phố khác trong vùng Đông Nam Bộ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Hiện nay không có số liệu thống kê về phân bố dân cư 

theo ngành, các nội dung khác đã được phân tích, đánh 

giá tại điểm 2.1 [Thực trạng lang động, việc làm, đời 

sống dân cư và các chính sách xã hội], mục II, phần 1, 

Báo cáo quy hoạch. 

 

Đề nghị bổ sung đánh giá khả năng cân đối cung - cầu lao động trong 

tỉnh và mức độ đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, nhất là nhân lực qua đào tạo cho các ngành kinh tế trọng 

điểm, mũi nhọn. 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 
Đã tiếp thu, bổ sung 

 
Tại mục I, Nội dung 2, điểm 2.1. Dân số (trang 35): (5) Xem xét chỉ 

tiêu: “Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh hiện nay là 98,3 bé trai /100 bé 
Bộ Y tế 

Đã tiếp thu, rà soát điều chỉnh, sử dụng thống nhất số 

liệu tỷ số giới tính khi sinh là 106,5 bé trai/100 bé gái.  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

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” để điều chỉnh lại cho 

phù họp với nội dung các giả thiết dự báo dân số trang 319 (1) Dân số 

tự nhiên của tỉnh giữ tốc độ tăng như hiện nay với  tỷ số giới tính 

khỉ sinh dự báo tiếp tục duy trì mức 106 bé trai /100 bé gái trong suốt 

thời kỳ dự báo. 

3. Điều kiện về nguồn lực kinh tế và vị thế phát triển   

 

- Về phân tích, đánh giá vị trí, vai trò của tỉnh đối với vùng và quốc 

gia:  

+ Trong báo cáo quy hoạch đã đưa ra nhiều nhận định khẳng định vai 

trò quan trọng của tỉnh đối với sự phát triển quốc gia và với vùng Đông 

Nam Bộ, tuy nhiên, chưa có nhiều số liệu để minh chứng cho các nhận 

định, do vậy, đề nghị xem xét rà soát để bổ sung (ví dụ: số liệu để 

chứng minh BRVT là trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng của vùng, là trung 

tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng...). 

+ Báo cáo quy hoạch nêu rõ “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”; do vậy, đề nghị trong báo 

cáo chỉ rõ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

trong thời kỳ 2011-2020, những tiềm năng của tỉnh còn chưa được khai 

thác, tận dụng để có phương án, giải pháp khắc phục trong thời kỳ quy 

hoạch. 

+ Đề nghị xem xét vị thế của tỉnh trong mối quan hệ với các tỉnh, thành 

phố lân cận về giao thông, giao lưu kinh tế và văn hoá, đặc biệt là vai 

trò của cảng Cái Mép - Thị Vải; đồng thời định vị năng lực cạnh tranh 

của tỉnh so với các tỉnh, thành phố lân cận. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, bổ sung số hiệu các văn bản trích dẫn 

khẳng định vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu đối 

với cả nước và vùng; 

Giải trình: 

Các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội và 

những tiềm năng chưa được khai thác, tận dụng được 

phân tích trong nội dung đánh giá về thực trạng các 

ngành, lĩnh vực và khái quát tại mục X [Đánh giá điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức], phần I, Báo cáo 

quy hoạch. 

Vị thế của tình trong mối quan hệ với các tỉnh, thành 

phố lân cận được thể hiện tại điểm 1.1 [Vị trí địa lý], 

điểm 3.1. [Vị trí, vai trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối 

với cả nước và vùng] mục I, Báo cáo quy hoạch tỉnh 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Tại mục e) Vai trò trung tâm du lịch quốc gia (trang 41) đề nghị xem 

xét lại nội dung đánh giá “TP. Vũng Tàu là đô thị du lịch quốc gia” bởi 

theo Luật Du lịch năm 2017 không còn quy định về “đô thị du lịch 

quốc gia”. Đồng thời sửa lại thành “Theo Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong ba 

tỉnh/thành thuộc khu vực động lực 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, du lịch thể thao, 

du lịch mua sắm... ” 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại mục e) phần 3.2.1. Vị trí, vai 

trò của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với cả nước  

II. 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÀ 

RỊA - VŨNG TÀU 
  

1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế   

 

- Về thực trạng phát triển kinh tế: 

+ Đề nghị bổ sung số liệu thể hiện thực trạng phát triển của tỉnh so với 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được xác định trong các quy hoạch thời 

kỳ 2011-2020, trong đó chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

+ Về quy mô và tốc độ tăng trưởng: đề nghị xem xét, bổ sung căn cứ 

để khẳng định “Nền kinh tế của tỉnh đã giảm dần sự phụ thuộc vào 

khai thác dầu khí”. Đề nghị bổ sung các số liệu và các phân tích về 

tăng trưởng của các ngành trong giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là sự 

tăng trưởng âm của khối ngành công nghiệp, xây dựng trong giai đoạn 

2016-2020; đóng góp của các ngành vào tăng trưởng chung GRDP của 

tỉnh. 

+ Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: bổ sung nội dung phân tích, đánh giá 

về cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ; đồng thời có các phân tích, đánh giá, 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, bổ sung một số nội dung về đóng góp của 

các yếu tố: lao động, đầu tư, năng suất tổng hợp (TFP) 

vào tăng trưởng của tỉnh, các nội dung về đánh giá thực 

trạng các ngành. 

Giải trình: 

- Việc đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với các mục 

tiêu quy hoạch thời kỳ trước đã  được thể hiện cụ thể 

tại Báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch kỳ trước kèm 

theo Hồ sơ thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, do 

vậy không trình bày thêm tại báo cáo quy hoạch để 

tránh trùng lặp và khối lượng báo cáo quá lớn. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

nhận định cụ thể về tính bền vững trong cơ cấu kinh tế theo ngành khi 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành không có nhiều thay đổi 

nếu không tính dầu khí. 

+ Về năng suất lao động: đề nghị bổ sung số liệu và các phân tích, đánh 

giá về sự đóng góp của các nhân tố: lao động, đầu tư và đặc biệt là 

đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). 

- Về thực trạng phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch 

vụ: 

+ Bổ sung nội dung về việc so sánh các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, 

công nghiệp, dịch vụ của tỉnh với bình quân của cả nước, bình quân 

chung của vùng ĐNB và các địa phương trong vùng ĐNB. 

+ Về công nghiệp: Bổ sung các phân tích, đánh giá về khả năng phát 

triển phân ngành/nhóm ngành CN của tỉnh có lợi thế cạnh tranh, đặc 

biệt là trong mối tương quan với các tỉnh có ngành CN rất phát triển 

như Bình Dương, Đồng Nai. Đối với CN khai thác và chế biến dầu khí, 

đề nghị bổ sung các phân tích cụ thể về hiện trạng, công nghệ trong 

CN chế biến dầu khí. Bổ sung các phân tích, đánh giá về hiệu quả hoạt 

động của các KCN, cụm CN thông qua các chỉ tiêu như: đóng góp của 

các khu chức năng vào GRDP của tỉnh, công nghệ tại các khu chức 

năng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội trong các khu chức năng, hệ 

thống xử lý chất thải và BVMT trong các khu chức năng... 

+ Về dịch vụ: cụm cảng Cái Mép -Thị Vải chưa thu hút được nhiều 

hãng tàu lớn và chưa đủ điều kiện để trở thành cảng trung chuyển quốc 

tế, do vậy, đề nghị bổ sung các phân tích, dự báo về luồng hàng hóa 

qua cụm cảng Cái Mép -Thị Vải trong thời kỳ quy hoạch để có giải 

pháp phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế. 

- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về khả năng huy động nguồn lực 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.  

- Về cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, hiện nay hệ thống chỉ 

tiêu thống kê không có số liệu kinh tế theo lãnh thổ trên 

địa bàn cấp tỉnh. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Tại mục b) Thực trạng phát triển ngành du lịch (trang 86) đề nghị bổ 

sung các số liệu, nội dung phân tích về số lượng, thị trường khách du 

lịch (quốc tế, nội địa) đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tổng thu từ du lịch 

cũng như tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch trong tổng GRDP của Tỉnh; 

chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch... 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, bổ sung tại mục b) du lịch phần 1.3.2. 

Thực trạng phát triển các phân ngành dịch vụ 

 

Tại mục II, Nội dung 1, điểm 1.3. Thực trạng phát triển các ngành dịch 

vụ, bảng 16 (trang 81): khi phân tích chi tiết các ngành dịch vụ, tốc độ 

tăng trưởng bình quân thì đề nghị không nên đưa lĩnh vực Y tế và Trợ 

giúp xã hội vào làm chỉ tiêu phân tích. Vì đó là các Ngành thuộc lĩnh 

vực an sinh xã hội, không vì lợi nhuận, không đặt ra vấn đề tăng trưởng 

và đóng góp vào GRDP. Hơn nữa, trong bộ chỉ tiêu thống kê của Ngành 

Y tế không có chỉ tiêu tăng trưởng và đóng góp đơn thuần bằng tiền 

của Ngành Y tế cho tăng trưởng GRDP. 

Bộ Y tế 

Giải trình, việc thực hiện xã hội hóa công tác khám 

chữa bệnh thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, với sự hình 

thành mạng lưới y tế ngoài công lập và hoạt động như 

doanh nghiệp. Vì vậy, dịch vụ y tế đã có đóng góp vào 

GRDP của cả nước nói chung của các địa phương nói 

riêng và đã được Tổng cục Thống kê tính toán đây là 

một chỉ tiêu ngành kinh tế cấp II. Tư vấn kiến nghị bảo 

lưu nội dung này. 

 

- Bổ sung đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành; chế biến và tiêu 

thụ nông sản; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông 

nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, liên kết sản 

xuất…). 

- Bổ sung đánh giá kết quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; những khó khăn, 

vướng mắc trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đã tiếp thu, bổ sung đánh giá về cơ cấu ngành, tình 

hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn, những khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu 

tư…. 

Giải trình: 

Về tình hình chế biến và tiêu thụ nông sản được thể 

hiện tại nội dung về thực trạng phát triển công nghiệp 

chế biến 

 

Bổ sung nội dung về đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển, xác định các tồn tại hạn chế, vấn đề xung đột cần phải giải quyết 

trong khai thác sử dụng tài nguyên biển của các ngành kinh tế biển tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên biển được 

đánh giá tại tiểu mục 1.3.4 [Tài nguyên biển], mục I, 

phần I, Báo cáo quy hoạch và được lồng ghép trong các 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

nội dung đánh giá thực trạng phát triển và phân bố 

không gian phát triển các ngành (công nghiệp, dịch vụ, 

kết cấu hạ tầng…).    

 

- Nội dung về hiện trạng công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí, đề 

nghị bổ sung đánh giá hiện trạng về vận chuyển, chế biến dầu khí (các 

hệ thống dường ống vận chuyển, phân phối khí Nam Côn Sơn, Nhà 

máy xử lý khí, Nhà máy chế biến Condensate, Tố họp hóa dầu miền 

Nam Việt Nam, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy sản xuất 

polypropylene và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam 

...). 

- Đề nghị rà soát, tách riêng phân ngành công nghiệp khai thác và chế 

biến dầu khí, không lồng ghép trong ngành công nghiệp hóa chất 

Bộ Công Thương 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm b, khoản 

1.2.1, mục II, Phần I. 

 

- Bổ sung, làm rõ hơn thực trạng và tình hình thực hiện quy hoạch khu 

công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 

2011- 2020, tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tình hình thu 

hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả đầu tư. 

Giải trình, các nội dung này đã được phân tích làm rõ 

tại điểm c, khoản 1.2.1, mục II, Phần I. 

 

- Đề nghị rà soát, thống nhất số liệu hiện trạng diện tích dất CCN năm 

2020 tại các trang 76 và 158 (552,65 ha) và tại Bảng 61 - trang 164, 

trang 167, Bảng 166 - trang 601, Bảng 179 - trang 616 (180 ha); số liệu 

tổng diện tích CCN đến năm 2030 tại trang 358 và Bảng 114 - trang 

359 (568,75 ha) và tại trang 359, Bảng 166 - trang 601, Bảng 179 - 

trang 616 (684 ha). Ngoài ra, đối với diện tích đất còn lại 115,25 ha sẽ 

dành cho phát triển và mở rộng một số điểm công nghiệp nông thôn thì 

không thống kê vào diện tích đất quy hoạch CCN. 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh, tuy nhiên báo cáo quy 

hoạch tiếp tục được cập nhật, điều chỉnh và chốt 

phương án phân bổ đất đai sau khi UBND tỉnh và Tỉnh 

ủy cho ý kiến thống nhất về các Phương án tổng thể tổ 

chức kế hoạch - xã hội và Phương án phát triển và phân 

bố không gian các ngành, lĩnh vực. 

 Về thực trạng phát triển thương mại:  
Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 

1.3.2, mục II, Phần I. 



11 

 

 

 

TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Đánh giá rõ hơn thực trạng hoạt động thương mại của Tỉnh trong thời 

gian qua, so sánh với các địa phương trong vùng Dông Nam Bộ và cả 

nước; Bổ sung đánh giá hiện trạng hoạt động thương mại điện tử, tác 

động của đại dịch Covid - 19 làm thay đổi xu hướng sử dụng các loại 

hình thương mại điện tử và đến hoạt dộng xuất nhập khấu của Tỉnh. 

- Đánh giá thực trạng hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh và mức độ 

đáp ứng về số lượng, chất lượng đối với phát triển đô thị, phát triển 

thương mại và phát triển các ngành kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội   

 

- Về lao động, việc làm: đề nghị nghiên cứu, đánh giá bổ sung đánh 

giá sâu về trình độ, tính chuyên nghiệp của lực lượng lao động, đội ngũ 

chuyên gia hiện có; đồng thời bổ sung phân tích, đánh giá về số lượng 

người bước vào độ tuổi lao động hàng năm. 

- Về thực trạng phát triển giáo dục: đề nghị bổ sung số liệu về số học 

sinh trong mỗi lớp học, đồng thời so sánh với quy định về sỹ số mỗi 

lớp học đã được quy định tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GD&ĐT. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Nội dung đánh giá về trình độ, chất lượng của lao động 

trên địa bàn được thể hiện tại tiểu mục 2.2, mục I, phần 

II, Báo cáo quy hoạch. Việc đánh giá sâu về trình độ, 

tính chuyên nghiệp của chuyên gia  được thực hiện ở 

các đề án, dự án cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực. 

Đã tiếp thu, bổ sung chỉ tiêu số học sinh bình quân/lớp 

học và so sánh với tiêu chuẩn theo quy định. 

 

- Tại mục 2.5.1. Lĩnh vực văn hóa (trang 146-148), đề nghị bổ sung 

các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa (điện 

ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm,.) để đánh giá 

được toàn bộ thực trạng và tiềm năng phát triển của tỉnh. 

- Tại mục 2.5.2. Lĩnh vực thể thao (trang 148-150) đề nghị bổ sung nội 

dung đánh giá thực trạng của thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, bổ sung mục (4). Phong trào TDTT trong 

lực lương vũ trang 

 
Tại điểm 2.1.1. Lao động, việc làm (trang 117-118) Đề nghị nghiên 

cứu, bổ sung thông tin về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động; cơ cấu lực 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 
Giải trình: 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

lượng lao động theo nhóm tuổi; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phát triển thị trường lao động; 

các hoạt động kết nối cung - cầu lao động (tư vấn, giới thiệu việc làm, 

tổ chức các sàn giao dịch việc làm...); dịch chuyển lao động từ nông 

thôn ra thành thị, dịch chuyển lao động từ các địa phương ngoài vào 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hiện nay hệ thống các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh không 

có các chỉ tiêu này, đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với các 

cơ quan liên quan của tỉnh để thu thập, bổ sung thông 

tin, 

 

Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ về thực trạng hạ tầng xã hội; trong đó có 

mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp), dịch vụ việc làm, trợ giúp xã hội (bao 

gồm cả cơ sở cai nghiện ma túy) về số lượng cơ sở, quy mô đối tượng 

(quy mô đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô tư 

vấn, giới thiệu việc làm đối với cơ sở dịch vụ việc làm, quy mô chăm 

sóc, nuôi dưỡng đối tượng đối với cơ sở trợ giúp xã hội), phân bố không 

gian và hiện trạng sử dụng đất... 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Giải trình: 

Theo quy định tại khoản 8, Điều 3, Luật Quy hoạch: 

“Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch 

tổng thể 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, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, nông 

thôn”. Do vậy, các nội dung cụ thể về phát triển ngành 

như quy mô đào tạo, tư vấn,… không phải là đối tượng  

của quy  hoạch. Các nội dung khác đã được thể hiện 

trong báo cáo quy hoạch tỉnh.  

 

- Phần thực trạng về y tế cần bổ sung thông tin và phân tích về năng 

lực cung ứng dịch vụ y tế đặc biệt là lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. 

Nên phân tích rõ hơn về số lượt khám bệnh, chữa bệnh, số lượt điều trị 

nội trú theo tuyến, bô sung số liệu khám chữa bệnh đa tuyến đến và đa 

tuyến đi để có thê phân tích được khả năng cung ứng dịch vụ của các 

cơ sở y tế, đồng thời cũng dự báo được khả năng đáp ứng nhu cầu và 

chuyển tuyến người dân đến các cơ sở y tế lân cận. 

- Bổ sung thêm nội dung về thực trạng công tác các lĩnh vực khác nhu: 

công tác y tê dự phòng, kiểm dịch biên giới, kiểm nghiệm dược, trang 

Bộ Y tế 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại khoản 2.4.4, mục 

II, Phần I. 

Giải trình: 

Đối với hạ tầng y tế được điều chỉnh, bổ sung tại khoản 

2.2, mục V, Phần I. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

thiết bị y tê, dân SÔ-KHHGĐ. Hiện nay trong báo cáo chưa đề cập đến 

các lĩnh vực này. 

- Thông tin về công tác y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khỏe ban 

đầu tại tỉnh, mô hình bệnh tật tại tỉnh trong giai đoạn 2011- 2020 và 

thông tin về nhân lực y tê cũng cần được mô tả, phân tích kỹ hơn cho 

từng tuyến. Đề nghị bổ sung và phân tích rõ cơ cấu nhân lực y tế toàn 

tỉnh, theo tuyến, đặc biệt là bác sỹ và điêu dường. Đây là thông tin quan 

trọng để có thể lên phương án và giải pháp cho quy hoạch mạng lưới 

cơ sở y tế tỉnh. 

- Về đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH - Hạ tầng y 

tế: Thông tin phần này còn quá sơ sài. cần nêu rõ thực trạng phân bổ 

không gian theo từng lĩnh vực cụ thể: mạng lưới khám chữa bệnh, phục 

hồi chức năng, dự phòng, kiêm nghiệm, dân số, giám định y khoa/pháp 

y, tâm thần, pháp y tâm thần, dược (nếu có)... Đây là quy hoạch về 

không gian, nên cần nêu rõ hiện trạng về vị trí không gian, quy mô 

giường bệnh, năng lực cung ứng, nhân lực và hiện trạng sử dụng đất 

của từng cơ sở. Những thông tin này hiện đều chưa được thể hiện trong 

báo cáo. 

- Báo cáo chưa phân tích được các vấn đề liên quan đến tiếp cận dịch 

vụ và mô hình bệnh tật của người dân. Việc phân bố các cơ sở y tế, đặc 

biệt là trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh rất cần lưu ý đến khả năng 

tiếp cận của người dân đối với dịch vụ y tế (khoảng cách và thời gian), 

đặc biệt Bà Rịa - Vũng tàu là tỉnh có địa hình cũng khá đa dạng và 

phức tạp có biển và đảo. Bên cạnh đó, cũng cần phân tích nhu cầu sử 

dụng dịch vụ y tế (mật độ dân số, mô hình bệnh tật). 

 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung thông tin, đánh giá toàn diện thực trạng 

giáo dục và đào tạo của tỉnh, theo đó, trong mỗi cấp học, đánh giá các 

nội dung sau: (1) Tiếp cận giáo dục và đào tạo; (2) Chất lượng giáo 

dục; (3) Các điều kiện đảm bảo chất lượng và quy mô giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Đã tiếp thu, bổ sung đánh giá về thực trạng giáo dục 

dân tộc, giáo dục chuyên biệt, hạn chế và nguyên nhân 

dẫn đến kết quả thực hiện hiện đất xây dựng cơ sở giáo 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá về giáo dục dân tộc, giáo dục 

chuyên biệt cho học sinh khuyết tật, thực trạng phát hiện, can thiệp 

sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khác. 

- Đề nghị bổ sung thông tin về thực trạng giáo dục đại học của tỉnh. 

- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các nội dung đánh giá, thông tin về hiện 

trạng giáo dục và đào tạo của tỉnh còn mâu thuẫn, chưa thống nhất. 

- Đề nghị bổ sung làm rõ hạn chế, nguyên nhân hạn chế dẫn đến kết 

quả thực hiện đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2020 

chỉ đạt 590 ha thấp hơn so với diện tích đất được phê duyệt theo Nghị 

quyết số 117/NQ-CP ngày 06/9/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 

- 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 995 ha. 

dục và đào tạo đến năm 2020 thấp hơn so với mục tiêu 

được phê duyệt. 

Các nội dung còn lại đã được thể hiện trong báo cáo 

quy hoạch. 

 

Về thực trạng mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo:  

- Đề nghị bổ sung trình bày rõ thực trạng về cơ cấu, phân bố, chất lượng 

mạng lưới trường từng địa bàn tỉnh cho các trường mầm non, phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, đánh giá thừa thiếu trường lớp ở 

từng địa bàn so với quy mô dân số; khả năng đáp ứng của hệ thống hạ 

tầng giáo dục và đào tạo đối với yêu cầu phát triển của tỉnh; quỹ đất, 

các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; đánh giá sự liên kết, 

đồng bộ, sự phù hợp của hệ thống hạ tầng giáo dục và đào tạo với các 

hệ thống kết cấu hạ tầng khác của tỉnh; đánh giá những hạn chế, nguyên 

nhân của hạn chế, tồn tại, các yếu tố tác động đến mạng lưới trường 

lớp và hạ tầng giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011-2020 làm 

căn cứ, cơ sở quy hoạch. 

- Đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá hiện trạng hạ tầng giáo dục mầm 

non tại các khu công nghiệp của tỉnh; hạ tầng giáo dục chuyên biệt đối với 

người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Đã tiếp thu, bổ sung một số nội dung về hạ tầng giáo 

dục chuyên biệt đối với người khuyết tật. 

Giải trình: 

Nội dung giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp 

có phạm vị nhỏ trong khu công nghiệp, không có tính 

chất liên vùng, liên huyện, do vậy không thuộc phạm 

vi của quy hoạch tỉnh.  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

(nếu có); hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông 

dân tộc nội trú và hệ thống trường ngoài công lập. 

- Đề nghị bổ sung thông tin, dữ liệu hạ tầng đầy đủ của các cơ sở giáo 

dục đại học và trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu trên địa 

bàn tỉnh; đánh giá vai trò, sự liên kết, đồng bộ của hạ tầng giáo dục đại 

học của tỉnh với cả vùng để làm rõ hơn hiện trạng hạ tầng giáo dục đại 

học của tỉnh. 

 

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, thống nhất các số liệu về phát triển nhà ở 

(số liệu sử dụng trong Báo cáo quy hoạch có sự chênh lệch so với số 

liệu trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 được 

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh 

khóa VII, nhiệm kỷ 2021 - 2026). 
Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Liên danh tư vấn xin được bảo lưu do số liệu về nhà ở 

trong Báo cáo quy hoạch được trích dẫn  nguồn từ “Báo 

cáo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020” 

do Tổng cục Thống kê công bố.  

 

Bổ sung phân tích làm rõ xu hướng phát triển dân số đô thị, nông thôn; 

xu hướng nhập cư, xuất cư tại các đô thị trọng điểm như Vùng Tàu, Bà 

Rịa, Phú Mỹ và trên toàn tỉnh để đánh giá cụ thể tình hình phát triển 

dân sổ tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu giai đoạn 2010-2020. 

Đã tiếp thu, bổ sung tại tiểu mục 1.1.2 [Đô thị hóa và 

mạng lưới đô thị], mục Iv, phần I, Báo cáo quy hoạch 

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT   

 

Bổ sung nội dung đánh giá về tiềm năng đất đai, tính hợp lý và hiệu 

quả sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ 2011-2020 theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 

của Chính phủ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Tiềm năng đất đai được thể hiện tại điểm 1.1.1 [Tài 

nguyên đất], mục I, phần 1, tính hợp lý và hiệu quả sử 

dụng đất được phân tích, đánh giá lồng ghép trong nội 

dung III [Thực trạng sử dụng đất], phần I, Báo cáo quy 

hoạch. Các phân tích, đánh giá cụ thể, được trình bày 

chi tiết trong Báo cáo nội dung Đề xuất “Phương án sử 

dụng và khoanh vùng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, do thời lượng báo 

cáo Thuyết minh quy hoạch quá dài nên chỉ tổng hợp 

các đánh giá, nhận định mang tính khái quát. 

 

- Đối với đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Đánh giá hiện trạng sử dụng 

và kết quả chuyển đổi đất nông nghiệp (đặc biệt là đất rừng, đất lúa); 

phân tích kỹ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu về nhóm đất nông nghiệp; đặc biệt là đất lúa, đất 03 

loại rừng. Rà soát số liệu về tổng diện tích rừng hiện có của tỉnh so với 

số liệu tại trang 106 và so với số liệu đã công bố; diễn biến diện tích 

rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bổ sung tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh qua 

các năm. Rà soát cập nhật các số liệu, đánh giá hiện trạng tại báo cáo 

đến hết năm 2020, 2021. 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung một số thông tin về hiện trạng ngành 

thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 8 Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 07/5/2019. Báo cáo cần nghiên 

cứu phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng, hướng sử dụng đất để 

phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (ứng dụng công nghệ cao, sản 

lượng, phương thức nuôi,...) theo Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (khoản 7 điều 28 Nghị định 

37/2019/NĐ-CP) 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Giải trình: 

Các nội dung này được thể hiện tại điểm 1.1 và 2.1, 

mục III [Hiện trạng sử dụng đất], phần 1, Báo cáo quy 

hoạch. 

IV. 
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, 

NÔNG THÔN, CÁC KHU CHỨC NĂNG 
  

 
- Bổ sung các yếu tố khác liên quan đến chất lượng đô thị như chất 

lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Đánh giá về hạ tầng đô thị được lồng ghép trong các 

nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kết cấu hạ 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Nội dung đánh giá về hiện trạng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn trong 

báo cáo quy hoạch còn hạn chế, đề nghị xem xét, bổ sung các số liệu minh 

chứng; đồng thời nêu rõ những hạn chế, bất cập trong phân bố phát triển 

không gian của hệ thống đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Bổ sung, phân tích đánh giá rõ về thực trạng phát triển đô thị bền 

vững, tăng trưởng xanh, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội và kỹ thuật 

thiết yếu, những tác động tới môi trường và đời sống kinh tế xã hội của 

nhân dân trong quá trình đầu tư, phát triển và mở rộng nâng cấp đô thị.  

tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, đánh giá về thực trạng 

phát triển đô thị, nông thôn được khái quát hóa tại tiểu 

mục 2, mục IV, phần I, báo cáo quy hoạch. 

 

Đánh giá, làm rõ hơn thực trạng đô thị hóa nông thôn và kết quả xây 

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

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

người dân nông thôn ra thành thị để có căn cứ đề xuất các giải pháp về 

quy hoạch hướng tới phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn giai 

đoạn tới. 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Giải trình: 

Thực trạng đô thị hóa và kết quả xây dựng nông thôn 

mới được thể hiện tại mục IV [Thực trạng tổ chức 

không gian hệ thống đô thị, nông thôn], phần I, trong 

đó có đánh giá về quá trình đô thị hóa của tỉnh và kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

 

Phần IV (trang 169) đề nghị bổ sung nội dung thực trạng phát triển các 

khu công nghiệp; khu kinh tế cửa khẩu; các trung tâm dịch vụ; khu du 

lịch; vùng nông nghiệp công nghệ cao; khu dự trữ thiên nhiên; khu văn 

hóa - lịch sử, thể thao, giải trí của tỉnh. 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Giải trình: 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không có khu kinh tế cửa khẩu, 

các nội dung khác đã được đánh giá, lồng ghép trong 

nội dung thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực do 

vậy không trình bày tại mục này để tránh trùng lặp 

 

- Đề nghị bồ sung, làm rõ: Đặc điểm, tổ chức phân bố các đô thị và mật 

độ dân số tại các đô thị, khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh;  

- Bổ sung đánh giá tình hình phân loại đô thị theo Chương trình phát 

triển đô thị quôc gia giai đoạn 2012-2020 và tình hình phân loại đô thị 

theo Chương trình phát triên đô thị tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu đến năm 

2025 được phê duyệt.  

Bộ Xây dựng Đã tiếp thu, bổ sung 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Bổ sung làm rõ việc thực hiện, quản lý các quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt; các dự án đầu tư bất động sản, 

xây dựng hạ tầng dô thị (đặc biệt là hệ thống giao thông), các dự án chính 

sách ưu tiên phát triển trọng điểm đến 2020. Xác định các khó khăn trong 

quá trình thực hiện theo quy hoạch xây dựng và nguyên nhân.  

- Bổ sung đánh giá tình hình phát triển đô thị thông minh theo Đề án 

Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 

và định hướng đến năm 2030; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; đánh giá 

tình hình thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với 

Biến đối khí hậu giai đoạn 2013-2020. 

V. 
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG KẾT 

CẤU HẠ TẦNG 
  

1. Thực trạng không gian hạ tầng kinh tế   

 

- Về hạ tầng giao thông vận tải: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về 

tính kết nối của 05 loại hình giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; bổ 

sung đánh giá về cơ hội, tiềm năng kết nối giao thương thông qua các 

loại hình vận tải của tỉnh với các địa phương trong vùng, với cả nước 

và quốc tế. 

- Về hạ tầng điện: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về hiện trạng 

đảm bảo cung cấp điện và năng lương trên địa bản tỉnh (có đáp ứng đủ 

nhu cầu điện sinh hoạt và điện sản xuất hay không). 

- Đề nghị bổ sung nội dung phân tích, đánh giá về các phương án, hạ 

tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai mà tỉnh đã 

áp dụng, triển khai trong giai đoạn 2011-2020 và các ưu điểm, hạn chế 

để có cơ sở đề xuất phương án phù hợp cho thời kỳ quy hoạch. Trong 

khuôn khổ của báo cáo quy hoạch tỉnh, đề nghị xem xét lược bỏ nội 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, bổ sung đánh giá về khả năng đáp ứng của 

lưới điện trên địa bàn thời gian vừa qua. Về hạ tầng 

thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai: 

Tiếp thu, lược bỏ nội dung về tổ chức bộ máy, các nội 

dung khác đã được trình bày trong báo cáo. 

Giải trình: 

- Về hạ tầng giao thông: Tính kết nối của các loại hình 

giao thông trên địa bàn tỉnh được đánh giá lồng ghép 

trong nội dung phân tích thực trạng phát triển của mỗi 

loại hình giao thông trên địa bàn, trong đó có đánh giá 

khả năng kết nối với các loại hình giao thông khác. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

dung về tổ chức bộ máy quản lý rủi ro thiên tai các cấp cũng như chức 

năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành trong việc phối hợp quản lý rủi 

ro thiên tai. 

- Về hạ tầng cấp điện: Nguồn cung cấp điện trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cấp từ lưới điện quốc 

gia, do vậy phụ thuộc  vào nguồn cung cấp điện toàn 

quốc và khả năng đáp ứng của lưới điện truyền tài.  

 

- Đường bộ: bổ sung đánh giá vai trò của hệ thống đường tỉnh trong 

phục vụ kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia và khả năng kết nối 

đến các khu, cụm CN, đầu mối vận tải trên địa bàn tỉnh.  

- Đường thuỷ nội địa: bổ sung hiện trạng các tuyến đường thuỷ trung 

ương kết nối đến KV Cái Mép-Thị Vải.  

- Hàng hải: đề nghị cập nhật hiện trạng luồng Sài Gòn - Vũng Tàu và 

luồng Cái Mép-Thị Vải. 

- Hàng không: cập nhật các số liệu về hiện trạng công trình, công suất 

khai thác tại Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo đảm bảo chính xác 

theo thực tế. 

Bộ Giao thông Vận 

Tải 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa làm rõ thực trạng phát triển hạ 

tầng giao thông tại khoản 1, mục V, Phần I, Báo cáo 

quy hoạch tỉnh 

 

 

- Mạng lưới bưu chính, đề nghị bổ sung những nội dung về: Tỷ lệ điểm 

phục vụ cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và logistics; hiện trạng 

chuyển đổi số, ứng dụng địa chỉ số và tham gia sàn thương mại điện tử… 

- Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, đề nghị bổ sung nội dung về: Công 

trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; hạ tầng 

mạng cáp; hạ tầng mạng thông tin di động; hạ tầng kết nối phục vụ 

chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số... 

- Hạ tầng công nghệ thông tin, đề nghị bổ sung nội dung về: Hiện trạng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; hiện trạng triển 

khai xây dựng đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

ngành, lĩnh vực trọng điểm; hiện trạng triển khai kinh tế số, xã hội số; 

và hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; 

công nghiệp công nghệ thông tin. 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại khoản 1.5, mục V, 

Phần I. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, cơ sở xuất bản, in 

và phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Cần bồ sung làm rõ các hạn chế, bất cập của hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó tập trung làm rõ đối với các vùng 

phát triển đô thị, công nghiệp của tỉnh như tại các thành phố Vũng Tàu, 

Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các huyện Long Điền, Châu Đức, từ đó đề xuất 

các phương án quy hoạch phù hợp. 

Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Những hạn chế, bất cập của hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đã được phân tích, trình bày tại tiểu mục 2, mục IV, 

phần I, Báo cáo quy hoạch tỉnh và đượcc lồng ghép tại 

các nội dung đánh giá thực trạng từng lĩnh vực hạ tầng 

tại mục V, phần II, Báo cáo quy hoạch tỉnh 

2. Thực trạng không gian hệ thống hạ tầng xã hội   

 Đã tổng hợp chung tại nội dung thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội   

3. Thực trạng tổ chức hệ thống hạ tầng phòng cháy, chữa cháy   

 Không có ý kiến   

VI. 
THỰC TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 
  

 

Tại mục 1. Thực trạng môi trường (trang 208) đề nghị bổ sung nội dung 

đánh giá tác động của phát triển kinh tế - xã hội (hoạt động đô thị, công 

nghiệp, xây dựng, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế và 

hoạt động dịch vụ - du lịch) đối với môi trường; một số vấn đề nổi cộm 

về môi trường trong giai đoạn vừa qua và dự báo về quy mô, tính chất 

của các loại chất thải phát sinh trong kỳ quy hoạch và công tác bảo vệ 

môi trường của tỉnh. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Giải trình: 

Các nội dung này được đánh giá cụ thể trong Báo cáo 

đánh giá môi trường Chiến lược  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

VII. 
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI 

NGUYÊN KHOÁNG SẢN (TRỪ DẦU KHÍ)  
  

 Không có ý kiến   

VII

I. 

THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI 

NGUYÊN NƯỚC 
  

 

- Rà soát, bổ sung thông tin, số liệu về hiện trạng tài nguyên nước, xu 

thế diễn biến tài nguyên nước; những vấn đề nổi cộm về tài nguyên 

nước cần giải quyết trong kỳ quy hoạch vào nội dung tài nguyên nước. 

- Bổ sung thông tin, số liệu về dự báo nhu cầu sử dụng nước của các 

ngành dùng nước chính trong kỳ quy hoạch; những vấn đề mâu thuẫn 

trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước giữa các ngành vào nội dung 

thực trạng khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên vào nội dung tài 

nguyên nước 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Hiện trạng tài nguyên nước được phân tích, đánh giá 

chi tiết tại mục VIII [Thực trạng khai thác, sử dụng, bảo 

vệ tài nguyên nước], phần II, Báo cáo quy hoạch. 

Dự báo nhu cầu sử dụng nước theo các ngành kỳ quy 

hoạch được thể hiện tại Bảng 150, tiểu mục 1.3.2 [Định 

hướng phát triển và phân bố không gian hạ tầng cấp 

nước], mục V, phần II, Báo cáo quy hoạch. 

IX. 
THỰC TRẠNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
  

 
Bổ sung các phân tích, đánh giá về nguy cơ và tác động của thiên tai, 

biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Dự báo nguy cơ, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu 

đến phát triển của tỉnh đã được thể hiện tại tiểu mục 1 

[Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai], phục 

XII, phần II, Báo cáo quy hoạch. Trong đó đã dự báo 

các kịch bản biến đổi khí hậu, xác định cấp độ rủi ro 

thiên tai và đối tượng dễ bị tổn thương ứng với các loại 

hình thiên tai. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

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   

 

- Đề nghị chuyển nội dung về “Bối cảnh phát triển tác động đến tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu” thành một đề mục riêng, không gộp trong nội dung 

đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 

- Về dự báo bối cảnh tình hình thế giới và khu vực: Cần bổ sung bối 

cảnh xung đột giữa Nga và Ucraina tác động đến kinh tế thế giới và 

ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Tiếp thu, bổ sung bối cảnh xung đột giữa Nga và 

Ucraina 

Giải trình: 

Về cấu trúc, Liên danh tư vấn xin được bảo lưu do Bối 

cảnh tác động là các yếu tố mang lại cơ hội đồng thời 

tạo thách thức cho sự phát triển của tỉnh. 

 

2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức   

 

Đề nghị bổ sung những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần được giải quyết trong thời kỳ quy 

hoạch 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh được đánh giá cụ thể tại các nội dung phát triển 

từng ngành, lĩnh vực 

 PHẦN II. QUY HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN   

1. Quan điểm phát triển trong thời kỳ quy hoạch   

 
- Đề nghị rà soát lại các quan điểm phát triển kinh tế - xã hội để đảm 

bảo các quan điểm được đưa ra có nội dung rõ ràng, mạch lạc, tránh 

lặp lại nội dung giữa các quan điểm (ví dụ quan điểm phát triển hài hòa 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh một số nội dung.  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường được lặp lại ở quan điểm 

thứ 4 và quan điểm thứ 6). Các quan điểm trong báo cáo quy hoạch còn 

mang tính khái quát, chưa thể hiện rõ tính đặc thù, riêng biệt của tỉnh 

so với các địa phương khác, do vậy, đề nghị xem xét, điều chỉnh quan 

điểm phát triển đảm bảo bám sát điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

- Đề nghị xem xét bỏ nội dung “Áp dụng nguyên tắc kinh tế thị 

trường....nhất là đất đai” do đây quan điểm trong chỉ đạo, điều hành, 

không phải quan điểm phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đề nghị xem xét về tính khả thi của quan điểm “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…” vì với nguồn lực có hạn và cả thực tiễn 

đã chứng minh rất khó để đảm bảo có sự phát triển đồng đều giữa các 

lãnh thổ. 

 

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quan điểm “quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu bảo đảm thống nhất, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội của cả nước giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, 

quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Giải trình: 

Nội dung này đã thể hiện ở quan điểm lập quy hoạch 

tại điểm 1, mục II, phần Mở đầu, Báo cáo quy hoạch 

2. Các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh   

 

Đề nghị xem xét, bổ sung các tiêu chí để lựa chọn kịch bản phát triển, 

trong đó cần lưu ý đến đánh giá bổ sung tính khả thi trong huy động 

nguồn lực, sự phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh đối với 03 kịch 

bản được đề xuất trước khi đề xuất lựa chọn kịch bản phát triển kỳ 

vọng (mong muốn), bởi vì ngay kịch bản kỳ vọng cũng đã thể hiện là 

kịch bản đầy tham vọng. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Các yếu tố để xây dựng các kịch bản tăng trưởng đã bao 

gồm khả năng huy động nguồn lực thực hiện quy 

hoạch. Việc luận chứng lựa chọn kịch bản đã được thể 

hiện tại điểm 2.2.4[Lựa chọn phương án phát triển], 

mục I, phần II, Báo cáo quy hoạch 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Tại điểm 2.1.5. Dự báo quy mô dân số, quy mô nhân lực đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (từ trang 317-324): Đề nghị nghiên cứu, bổ 

sung dự báo về cung - cầu lao động, nhu cầu về nhân lực cho các ngành, 

lĩnh vực quan trọng của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, nhất là nhân lực 

qua đào tạo, nhân lực có trình độ kỹ năng nghề cao. 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Tiếp thu, bổ sung dự báo nhu cầu về lao động trên địa 

bàn tỉnh thời kỳ quy hoạch 

 

- Đề nghị làm rõ hơn xu hướng thay đổi trong tương lai của dân số (quy 

mô, cơ cấu, phân bố) của địa phương để xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù 

hợp. 

Bộ Y tế 

Giải trình: 

Xu hướng thay đổi dân số đã được dự báo tại điểm 2.1.5 

[Dự báo quy mô dân số, quy  mô nhân lực đến năm 

2030 và 2050], mục I, phần II, Báo cáo quy hoach. 

Trong đó đã xây dựng 3 kịch bản dự báo dân số với các 

giả thiết đầu vào khác nhau 

 

- Đề nghị rà soát các kịch bản phát triển tại báo cáo để đảm bảo hợp lý, 

phù hợp với điều kiện, bối cảnh mới nhất như xu hướng xanh hóa sản 

xuất cùng với phát triển các ngành các-bon thấp và nỗ lực thực hiện 

các cam kết quốc tế của Việt Nam,... 

- Cần tính toán đến điều kiện, yếu tố cơ sở nguồn nhân lực khi xây 

dựng các kịch bản phát triển để đảm bảo khả thi, thực hiện được các 

mục tiêu đề ra. Nghiên cứu bổ sung dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực, 

lực lượng lao động theo trình độ đào tạo tương ứng với các kịch bản 

phát triển. 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình: 

Các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng 

dựa trên nhiều yếu tố đầu vào, bao gồm: môi trường, 

thể chế, chính sách, các yếu tố nguồn lực (tài chính, đất 

đai, nhân lực)… và được trình bày chi tiết tại tiểu mục 

2 [Các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát 

triển], mục I, phần II, Báo cáo quy hoạch 

 

Dự thảo Ọuy hoạch đề xuất 03 kịch bản phát triển gồm: Kịch bản tiềm 

năng, kịch bản kỳ vọng, kịch bản tăng trưởng bình thường. Tuy nhiên, 

cơ sở dự báo, tính toán của các kịch bản phát triển và các giả thiết về 

chính sách lựa chọn là không khác nhau. Do đó, đề nghị cần làm rõ 

tiềm năng, nguồn lực, phương pháp tính toán dự báo đế có tính khả thi, 

đảm bảo nguồn lực đầu tư tập trung, đúng định hướng, không dàn trải. 

Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Việc lựa chọn các yếu tố kịch bản và chính sách lựa 

chọn của 3 phương án là giống nhau nhưng giả thiết về 

diễn biến và các kịch bản đối với từng yếu tố là khác 

nhau. Trong mỗi kịch bản đều thuyết minh tiềm năng, 

khả năng huy động các nguồn lực. Chi tiết giả thiết đối 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

Đồng thời, cần làm rõ quan điểm về phương án phát triển, kịch bản 

được ưu tiên lựa chọn. 

với từng kịch bản phát triển được trình bày tại các tiểu 

mục 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3 mục I, Phần II, Báo cáo quy 

hoạch.  

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

 

- Báo cáo quy hoạch đặt mục tiêu “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 

trong tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 8,4-

8,6%/năm”. Tuy nhiên, với quy mô GRDP của tỉnh hiện nay đã ở mức 

tương đối cao (xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố) vì việc duy trì tốc độ 

tăng trưởng khoảng 8,4-8,6%/năm trong cả thời kỳ 10 năm 2021-2030 

là rất khó khăn, do vậy, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc. 

- Báo cáo quy hoạch đặt mục tiêu “Tỷ lệ đô thị hóa đạt tới gần 80% 

với các hệ thống các đô thị thông minh đối với toàn hệ thống”, tuy 

nhiên, để dành dư địa phát triển cho tỉnh trong tương lai (sau năm 

2030), đề nghị xem xét, cân nhắc mô hình đô thị nén bền vững thay vì 

phát triển đô thị phân tán, kết hợp với phát triển giao thông công cộng. 

- Đề nghị xác định các mục tiêu phát triển cụ thể theo các mốc thời 

gian: 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm rõ nội hàm 

mục tiêu phát triển “Cơ bản tạo lập được hệ sinh thái phát triển” để 

có hình dung cụ thể, rõ ràng, thống nhất, làm cơ sở định hướng cho quá 

trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

- Việc xác định mục tiêu tăng trưởng được tính toán 

dựa trên các yếu tố kịch bản được trình bày tại mục 2 

[Các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát 

triển]. Theo đó, đơn vị tư vấn đã xây dựng 3 phương án 

tăng trưởng xác định mục tiêu tăng trưởng dựa trên kịch 

bản chọn (kịch bản kỳ vọng), là phương án có nhiều 

yếu tố tích cực có khả năng xảy ra và có tính phấn đấu.  

- Mục tiêu đô thị hóa gần 80% là tầm nhìn đến năm 

2050, mô hình phát triển đô thị thời kỳ sau năm 2030 

sẽ được nghiên cứu cụ thể ở kỳ  quy hoạch sau.  

- Các mục tiêu phát triển cụ thể được xác định theo các 

mốc thời gian 2025, 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 chỉ 

thể hiện các định hướng lớn và các mục tiêu cơ bản.  

 

Đề nghị rà soát, bổ sung chỉ tiêu “Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị” 

và “tỷ lệ lao động qua đào tạo; trong đó, có tỷ lệ lao động qua đào tạo 

có bằng cấp, chứng chỉ”. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ đến năm 2030 của tỉnh đạt từ 35-40%, bằng với 

mục tiêu chung của cả nước (theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2021-2030); đề nghị nghiên cứu, đưa ra mức phấn đấu cao hơn 

vì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh phát triển thuộc vùng kinh tế 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa đến năm 2030 tỷ lệ lao động 

qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 40-45%. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

trọng điểm phía Nam, có mạng lưới cơ sở đào tạo đại học, giáo dục 

nghề nghiệp phát triển; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động 

qua đào tạo, cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. 

 

Phần b Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đề nghị xây dựng mục tiêu cụ 

thể dựa trên kết quả nghiên cứu hiện trạng hạ tầng thông tin và truyền 

thông. Hiện nay có rất nhiều nội dung không được đề cập tại hiện trạng 

nhưng có mục tiêu phát triển.  

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại khoản 1.5, mục V, 

Phần II. 

 

- Tại mục I, Nội dung 3, điểm 3.1. Tầm nhìn - Viễn cảnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đến năm 2050 (trang 341): đề nghị khi đưa ra các mục tiêu cụ thể 

cần lựa chọn các chỉ tiêu đo đếm được, tránh mô tả chung chung, để 

làm cơ sở theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch qua 

các thời kỳ. 

- Đây là xây dựng quy hoạch không gian nên cần đưa ra mục tiêu phù 

hợp với quy hoạch không gian và hạ tầng cơ sở theo các lĩnh vực. Mục 

tiêu đưa ra trong báo cáo này gần với mục tiêu của chiến lược phát 

triển sự nghiệp y tế hơn là quy hoạch. 

- Đề nghị cân nhắc lại một số chỉ tiêu về giường bệnh và nhân lực y tế 

đến năm 2030.  

Bộ Y tế 

Giải trình: 

Theo quy định tại Điều 8 Luật Quy hoạch: “Thời kỳ 

quy hoạch là khoảng thời gian được xác định để làm cơ 

sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 

việc lập quy hoạch”, do vậy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

chỉ tính cho thời kỳ quy hoạch. Đối với tầm nhìn thể 

hiện định hướng, khát vọng đạt được trong tương lai, 

do vậy không đưa ra các chỉ tiêu cụ thể. 

Các chỉ tiêu về giường bệnh và nhân lực y tế đến năm 

2030 đã được nghiên cứu, tính toán dựa trên nhu cầu và 

khả năng huy động các nguồn lực của tỉnh. 

 

Mục tiêu cụ thể phát triển ngành nông, lâm, thủy sản (trang 388 - 389): 

bổ sung số liệu lăng trưởng của ngành; ngoài ra chỉ tiêu độ che phủ 

rừng đến năm 2030 của tỉnh là 13,3%, giảm 0,4% so với năm 2020 

trong khi diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng của tỉnh còn khá cao 

(15%), cần cân nhắc duy trì tỷ lệ này từ 13,7% trở lên. 

UBND Tỉnh Tây 

Ninh 

Giải trình:  

- Về số liệu tăng trưởng của ngành đã được thể hiện ở 

nội dung các kịch bản và lựa chọn phương án phát triển 

tại khoản 2.2.2, mục I, Phần II. Theo đó, GRDP ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng bình 

quan 2,7%/năm.   

- Về tỷ lệ che phủ rừng, báo cáo đã rà soát và xác định 

đến năm 2025 là 13,5% và năm 2030 là 14%. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030: chưa có sự thống nhất giữa trang 320, 

các giả thiết dự báo dân số (tỷ lệ đô thị hóa là 66%) và trang 343, mục 

tiêu cụ thể (tỷ lệ đô thị hóa là 65%). 

UBND Tỉnh Tây 

Ninh 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh thống nhất tỷ lệ đô thị 

hóa đến năm 2030 đạt 70%. 

4. 
Các trụ cột và đột phá phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 

2030 
  

 

- Tại nội dung 3.2 các trụ cột phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trang 

344): đề xuất ra soát, điều chỉnh nội dung trụ cột 2 (trang 463) và trụ 

cột 3 (trang 465) phù hợp với nội dung 3.2 các trụ cột phát triển tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tại nội dung trụ cột 1: Phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, 

logistics: đề xuầt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, bố trí các khu 

công nghiệp-đô thị - dịch vụ hai bên đường Vành đai 4 thành phố Hồ 

Chí Minh, khu vực kết nối nhanh với sân bay Long Thành và cảng Cái 

Mép - Thị Vãi. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần nghiên cửu phát 

triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - 

Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tê xuyên Á và nghiên 

cứu xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành phù hợp 

với dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quôc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn năm 2050. 

- Tại nội dung trụ cột 3: Phát triển du lịch và dịch vụ xứng đáng khu 

vực (trang 465): kiến nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, nghiên cứu 

các phương án phát triển kinh tế đêm tại địa phương phù hợp với khu 

vực động lực du lịch của vùng Đông Nam Bộ. 

UBND Tỉnh Bình 

Dương 

Giải trình: 

Căn cứ các điều kiện phát triển và đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới, báo 

cáo đã xác định 5 trụ cột phát triển. Tuy nhiên, nội dung 

các trụ cột phát triển được thể hiện chi tiết ở nội dung 

Phương án tổng thể tổ chức không gian kinh tế - xã hội 

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   



28 
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Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, đối 

với nội dung “Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng 

trên địa bàn tỉnh” bao gồm các khía cạnh: (i) Xác định ngành quan 

trọng của tỉnh và mục tiêu phát triển; (ii) Sắp xếp và tổ chức không 

gian phát triển ngành quan trọng của tỉnh và (iii) Đề xuất giải pháp phát 

triển ngành quan trọng của tỉnh; do vậy, đề nghị rà soát trong báo cáo 

để bổ sung các nội dung còn thiếu, đảm bảo phù hợp với quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Luận chứng về lựa chọn ngành quan trọng được thể hiện 

tại tiểu mục 1 [Phương án phát triển các ngành quan 

trọng], mục II, phần II, Báo cáo quy hoạch. Theo đó, 

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), trong đó bao gồm các nội dung: (1) mục tiêu phát 

triển; (2) định hướng phát triển; (3) định hương phân bố 

không gian; đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng được trình 

bày trong một mục riêng (tại mục V). 

 

Bố sung làm rõ phương hướng phát triển các ngành quan trọng, là trọng 

tâm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Bổ sung 

luận chứng phân tích về liên kết giừa các ngành, lĩnh vực để thấy được 

sự phát triển cân đối, hài hòa và đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trong 

thời kỳ quy hoạch. 

Bộ Xây dựng 

2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế   

 

- Phương hướng phát triển ngành công nghiệp: cần nêu rõ quan điểm 

ưu tiên thu hút đầu tư các dự án thuộc các ngành công nghệ cao, hiện 

đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động; ưu tiên phát 

triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ở các ngành cơ khí, công 

nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu có khả năng cạnh tranh cao, tiến 

tới đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa và 

xuất khẩu. 

- Phương hướng phát triển ngành dịch vụ:  

+ Đối với dịch vụ du lịch: trong giải pháp phát triển dịch vụ du lịch đề 

nghị nhấn mạnh đến việc xây dựng thương hiệu gắn liền với sản phẩm 

du lịch của tỉnh; đẩy mạnh công nghệ số để quảng bá du lịch tỉnh. Đề 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, các nội dung này đã được thể hiện rõ trong 

định hướng phát triển các ngành kinh tế  
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góp ý 
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nghị bổ sung và làm rõ yêu cầu phát triển hạ tầng du lịch trong đó nêu 

rõ phương án phát triển hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; 

hạ tầng môi trường trong các khu, điểm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch và hạ tầng khác trong các khu, điểm du lịch quan trọng của tỉnh. 

+ Đối với dịch vụ cảng biển, vận tải, logistics: trong nội dung định 

hướng phát triển đề nghị nêu rõ “Phấn đấu phát triển tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu trở thành trung tâm logistics của khu vực” để phù hợp với 

mục tiêu phát triển. Để phát triển dịch vụ logistics, đề nghị bổ sung 

thêm giải pháp về xây dựng hệ thống đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu 

từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu theo Quy hoạch mạng lưới đường 

sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 

19/10/2021. 

+ Đối với dịch vụ thương mại: Đề nghị căn cứ nội dung Đề án Chiến 

lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 

để rà soát, xác định các mục tiêu, định hướng ngành thương mại của 

tỉnh phù hợp với mục tiêu, định hướng Chiến lược đã đề ra. 

- Phương hướng phát triển ngành nông nghiệp: ngoài diện tích lúa, đề 

nghị cân nhắc đưa vào quy hoạch diện tích các cây trồng, quy mô các 

đàn vật nuôi để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với sự biến động và 

nhu cầu của thị trường trong triển khai thực hiện quy hoạch. 

 

Đối với phương hướng phát triển các ngành kinh tế biển (ngành công 

nghiệp chế biến thủy sản, ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản, ngành 

cảng biển, vận tải, logistics), đề nghị cần bổ sung quan điểm phát triển 

bền vững và dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh 

học, bảo vệ các hệ sinh thái biển. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Các quan điểm này đã được thể hiện rõ trong phương 

án phát triển các ngành kinh tế biển. 
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góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

- Tại mục a) Định hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch (trang 360-

361) đề nghị bổ sung các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát 

triển ngành du lịch, đặc biệt các mục tiêu cụ thể về: số lượng khách du 

lịch (quốc tế, nội địa); tổng thu từ du lịch; tỷ lệ đóng góp của ngành du 

lịch trong tổng GRDP của Tỉnh; định hướng liên kết phát triển du lịch 

giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và 

cả nước. 

- Tại mục (1) Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch (trang 361) 

đề nghị chuyển nội dung sản phẩm du lịch “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 để cung cấp cho 

khách du lịch tại các khu vực TP. Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc” tại 

mục i. Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo (trang 361) chuyển sang mục vi. 

Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (trang 363); sản 

phẩm “Hình thành các trung tâm thể thao, thể hình để cung cấp cho 

khách du lịch tại các khu vực TP. Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc” tại 

mục i. Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo (trang 361) chuyển sang mục ii. 

Du lịch gắn liền với các dịch vụ thể thao vui chơi giải trí (trang 361). 

- Tại mục iii. Du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng (Homestay) (trang 

362) nên đổi tên mục thành “Du lịch sinh thái” để phù hợp với các nội 

dung nội hàm bên trong mục. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại mục a). Dịch vụ du lịch phần 

2.2.2.Định hướng phát triển và phân bố không gian các 

ngành dịch vụ quan trọng 

 
Bổ sung công tác dự báo nhu cầu vận tải làm cơ sở xác định quy mô 

các công trình GT, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. 

Bộ Giao thông Vận 

Tải 

Giải trình, các nội dung này báo cáo đã thể hiện tại 

khoản 1.1.2, mục V, Phần II   

 

- Về định hướng phát triển nông nghiệp: đề nghị bổ sung tốc độ tăng 

trưởng và tỷ trọng đóng góp của khu vực nông nghiệp trong GRDP của 

Tỉnh giai đoạn 2021-2025; 2026-2030 và 2031-2050. Cần có những 

giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc phát triển nông nghiệp công 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đã tiếp thu, bổ sung chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng và tỷ 

trọng đóng góp của khu vực nông nghiệp trong GRDP 

của tỉnh theo từng giai đoạn; 

Giải trình: 
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nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn tập trung, chế biến sâu, chuỗi 

giá trị…  

- Phương án chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp (26.683 ha) cần được cân nhắc tính toán kỹ, đảm bảo sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả. 

- Đối với việc chuyển đổi diện tích đất rừng sang mục đích khác; 

chuyển đổi các loại rừng; đất khác đưa vào quy hoạch đất rừng, đề nghị 

rà soát các diện tích đất rừng ngoài quy hoạch, đối với diện tích đất 

rừng cần chuyển sang sử dụng vào mục đích khác, cần rà soát diện tích 

đảm bảo theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp. 

Giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, trong 

đó có nông nghiệp công nghệ cao được thể hiện tại 

điểm 2.3.3, tiểu mục 2.3, mục II, phần II, Báo cáo quy 

hoạch; 

Định  hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh đã tham 

khảo và căn cứ vào Chiến lược phát triển lâm nghiệp 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050.   

Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp, chuyển đổi diện tích 

rừng,.. được xác định dựa trên phương án phát triển các 

ngành, lĩnh vực, phương án tổng thể bố trí không gian 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và dựa trên quyết định  

326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

thời kỳ 2021-2030. 

 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển nuôi hải sản tại các 

vùng ven biển, đảo theo định hướng Chiến lược phát triển thủy sản 

Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 

11/3/2021của Thủ tướng Chính phủ). 

 

Giải trình: 

Nội dung này đã được thể hiện tại điểm c) khoản 2.3.3, 

tiểu mục 2.3, mục II, phần II, Báo cáo quy hoạch 

 

Phần dịch vụ bưu chính, viễn thông, đề nghị phân định rõ định hướng 

phát triển dịch vụ và định hướng phát triển hạ tầng bưu chính, viễn 

thông (những định hướng liên quan đến phát triển hạ tầng không thuộc 

phần này). 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Giải trình, nội dung định hướng phát triển các ngành 

dịch vụ được đề cập tại điểm b, khoản 2.2.3, mục II,  

Phần II, đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông chỉ đề 

cập đến nội dung cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho 

phát triển các ngành kinh tế khác.  

 
- Đề nghị xác định các ngành công nghiệp chủ lực của Tỉnh, định 

hướng phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng, bên vững 
Bộ Công Thương 

Giải trình, về xác định các ngành chủ lực, báo cáo đã 

xây dựng phương án phát triển các ngành quan trọng, 
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như công nghiệp hóa chât, cơ khí chế tạo (nhất là cơ khí phục vụ sản 

xuất nông nghiệp) và công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng 

của các sản phẩm công nghiệp. 

đối với lĩnh vực công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu 

được xác định gồm công nghiệp năng lượng; công 

nghiệp hóa chất; công nghiệp cơ khí chế tạo; công 

nghiệp luyện kim và được luận chứng rõ tại điểm d, 

khoản 2.1.2, mục II, Phần II. 

 

- Đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng phương án phát triển KCN, CCN thời 

kỳ 2021-2030 và sự phù hợp với phương án phát triển công nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh; làm rõ cơ sở của việc dưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 

trước, bổ sung mới vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030 các KCN, CCN. 

- Xây dựng danh mục KCN, CCN dự kiến phát triển trên địa bàn Tỉnh 

và phân kỳ phù hợp. 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, điểm b, 

khoản 2.1.4, mục II, Phần II. 

 

Về định hướng phát triển thương mại, đề nghị bổ sung định hướng về 

thị trường trong nước, thương mại điện tử, hoạt động xuất nhập khẩu, 

thương mại vùng nông thôn; Bố sung phương án phát triển hệ thống hạ 

tầng thương mại, danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư.  

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 

2.2.3, mục II, Phần II. 

 

Tại bản đồ định hướng phát triển giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất bổ sung thể hiện 

trên bản đồ đối với tuyến nhánh kết nối từ tuyến đường sắt Biên Hòa - 

Vũng Tàu với cảng Cái Mép phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường 

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

UBND Tỉnh Bình 

Dương 

Đã tiếp thu, tư vấn tiếp tục nghiên cứu, rà soát điều 

chỉnh và hoàn thiện hệ thống bản đồ sau khi UBND tỉnh 

và Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất về định hướng phát 

triển và bố trí không gian các công trình hạ tầng giao 

thông trên địa bàn, nhất là hệ thống giao thông kết nối 

với hạ tầng giao thông quốc gia. 

3. Định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội   

 
- Tại mục (1) về lĩnh vực văn hóa (trang 437-438) đề nghị bổ sung mục 

tiêu cụ thể đến năm 2030 cho các lĩnh vực khác nhau của văn hóa phù 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, loại bỏ nội dung “Phấn đấu đến năm 2030 

có thêm 10-20 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 

cấp tỉnh” và bổ sung các nội dung theo ý kiến góp ý. 
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góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

hợp với Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. 

- Việc phấn đấu đến năm 2030 có thêm 10-20 di tích được xếp hạng 

cấp quốc gia và cấp tỉnh cần căn cứ vào Danh mục kiểm kê di tích của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Trong dự thảo Quy hoạch chưa có nội dung về công nghiệp văn hóa, 

đề nghị bổ sung mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển cho 

các ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển của 

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

- Tại mục (2) về lĩnh vực thể thao (trang 438) đề nghị bổ sung mục tiêu 

phát triển thể dục thể thao trong trường học và thể dục, thể thao trong 

lực lượng vũ trang. 

 

 

- Về định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở văn 

hóa, thể thao (trang 438-442) và Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng 

văn hóa, thể dục thể thao (trang 557-559) đề nghị thực hiện theo Quyết 

định số 1752/QĐ- TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể 

thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 

2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030. Các thiết chế văn 

hóa, thể thao cấp xã đạt chuẩn theo Thông tư số 11/2010/TT-

BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư số 12/2010/TT-BvHtTDL 

ngày 22/12/2010, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 

08/3/2011, Thông tư số 14/2016/TT- BVHTTDL ngày 21/12/2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Tại mục (ii) (trang 439) đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “Đầu tư, phát 

triển thư viện tỉnh ngày càng hiện đại theo hướng chuyển đổi số, thực 

hiện việc kết nối, liên thông với các thư viện công cộng trong tỉnh và 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa tại mục ii). phần (1). Phát triển 

các công trình, dự án, thiết chế văn hoá cấp tỉnh 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

hệ thống thư viện quốc gia, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, 

giáo dục, khoa học phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí, góp 

phần hình thành và phát triển kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người 

sử dụng và tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân.” 

 

Tại mục II, Nội dung 3, điểm 3.3. Định hướng phát triển lĩnh vực y tế 

(trang 430): 

- Đề nghị xem xét, sửa đổi lại chỉ tiêu: “Giảm tình trạng mất cân bằng 

giới tính khi sinh xuống còn dưới 109 bé trai /100 bé gái” (trang 430). 

- Đề nghị rà soát, xem xét lại tính khả thi của chỉ tiêu đạt 30 giường 

bệnh/vạn dân vào năm 2025 (trang 431).  

- Đề nghị rà soát lại mục tiêu đến năm 2030 (trang 431) có sự trùng lặp 

(chỉ tiêu Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi có 2 số liệu khác nhau là < 7‰ và 

8‰). 

- Đề nghị xác định rõ hơn các định hướng phát triển cho phù hợp, sát 

thực với bối cảnh của tỉnh nằm trong khu vực rất phát triển so với cả 

nước là vùng Đông Nam Bộ và tiếp giáp với khu vực xung quanh là 

vùng biển và hải đảo.  

- Cần phân tích dự báo về quy mô giường bệnh cho hợp lý, về số lượng 

nhân lực y tế (bác sỹ và điều dưỡng) cũng như dự báo về mô hình bệnh 

tật để có thể xác định được định hướng và phương án quy hoạch cho 

từng phân kỳ cụ thể. 

Bộ Y tế 
Đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung tại khoản 3.4, 

mục II, Phần II. 

 

Về mục tiêu phát triển: Đề nghị bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu liên 

quan trực tiếp đến việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 

mới; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối với giáo dục chuyên biệt dành cho 

trẻ khuyết tật; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể đối với giáo dục đại 

học, nguồn nhân lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược và 

nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đề ra ở phần trên; nghiên cứu lồng ghép các 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình: 

Báo cáo quy hoạch đã lồng ghép một số chỉ tiêu theo 

các Chương trình, đề án phát triển giáo dục đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chỉ tiêu cụ thể sẽ 

được thể hiện trong các Chương trình, Đề án cụ thể của 

tỉnh. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

mục tiêu về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo được đặt ra trong Đề 

án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 

đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 

25/01/2022, đặc biệt lưu ý nội dung triển khai dạy học trực tuyến kết 

hợp theo hướng tăng dần đầu tư cho thiết bị, kết nối và tỷ trọng các nội 

dung học tập trực tuyến, đối tượng học tập trực tuyến. 

 

Về định hướng phát triển và phân bố không gian mạng lưới cơ sở giáo 

dục và đào tạo: Đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển 

mạng lưới cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật và hệ thống 

trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập phục vụ phát triển giáo dục hòa 

nhập.  

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
Tiếp thu, bổ sung. 

 

- Về các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo: Đề nghị cần cụ thể 

hóa các giải pháp và có các chương trình hành động, lộ trình thực hiện 

các giải pháp để đảm bảo khả thi. Các giải pháp cần khắc phục được 

những hạn chế đã nêu tại phần đánh giá thực trạng phát triển giáo dục 

và đào tạo.  

 Theo lộ trình của tỉnh đến năm 2025 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

trên toàn tỉnh cơ bản đạt và trên chuẩn. Do đó, đề nghị bổ sung giải 

pháp cụ thể để đạt mục tiêu này. Giải pháp phải gắn với lộ trình được 

quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 

về lộ trình thực hiện nâng chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, 

phổ thông; bổ sung giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng thiếu giáo viên 

trên địa bàn tỉnh 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình: 

Các giải pháp và lộ trình cụ thể sẽ được cụ thể hóa ở 

bước triển khai thực hiện quy hoạch do UNND tỉnh xây 

dựng và triển khai thực hiện 

4. Định hướng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh   
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Đề nghị phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cập nhật nội dung 

quy hoạch sử đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự và 

địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng được tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh, quy hoạch sử đất an ninh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản xin ý kiến 

của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và nhận được sự 

thống nhất của các bộ trên 

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   

 Không có ý kiến   

2. 
Tổ chức không gian kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và 

vùng 
  

 Không có ý kiến   

3. Tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội   

 

Việc xác định các phương án sắp xếp, bố trí không gian trong quy 

hoạch các của các hoạt động kinh tế - xã hội và khu dân cư cần bổ sung 

thêm nhân tố phân vùng rủi ro thiên tai. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Phương án phân vùng rủi ro thiên tai đã được thể hiện 

tại tiểu mục 1 [Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình 

thiên tai], phục XII, phần II, Báo cáo quy hoạch do vậy 

không trình bày tại mục này để tránh trùng lặp 

 

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung đến vấn đề liên kết 

vùng, đặc biệt tính toán sự liên kết với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam 

Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua đầu tư hạ tầng phục 

vụ cho phát triển, đối ngoại và liên kết với các địa phương trong vùng, 

do vậy đề nghị đánh giá cụ thể về khả năng thực hiện và thu hút đầu tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, thể hiện rõ các  quan điểm về tổ chức  

không gian phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại điểm 1.2, 

tiểu mục 1, mục I, Phần II, Báo cáo quy hoạch 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

để bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thời 

kỳ 2021-2030 trên cơ sở đánh giá về khả năng cung cấp và đáp ứng 

nhu cầu về lao động cho phát triển các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, từ đó lựa chọn phương án và bố trí không gian phát triển, diện 

tích các khu, cụm công nghiệp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất. 

IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN   

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

 

Đề nghị rà soát, lựa chọn chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa cho từng giai đoạn, 

đặc biệt là giai đoạn đến năm 2025 phù hợp với thực tiền và nguồn lực 

của địa phương trong giai đoạn tới. 

Bộ Xây dựng 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh số liệu đô thị hóa. Theo 

đó, mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 tối thiểu 

63,5%, đến năm 2030 đạt trên 70% 

2. Phương án phát triển hệ thống đô thị   

 

Bổ sung phương án thành lập, điều chỉnh mở rộng địa giới các đơn vị 

hành chính đô thị của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Trong đó lưu ý việc 

đề xuất các phương án này cần căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn 

quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2019), Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị 

hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết số 

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

hội về phân loại đô thị. 

Bộ Nội vụ 

Giải trình: 

Phương án phát triển các đô thị của tình trong thời kỳ 

quy hoạch được xây dựng dựa trong phương án tổ chức 

đơn vị hành chính hiện hành của tỉnh. Việc điều chỉnh 

địa giới hành chính trong tương lại (nếu có) sẽ được 

nghiên cứu, xây dựng đề án trình Quốc hội quyết định. 

 
Cần xác định rõ các đô thị mới và việc hình thành, phát triển đô thị cần 

phù hợp với phương án tố chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã trên địa bàn tỉnh; làm rõ sự thay đổi về phương án quy hoạch hệ 

Bộ Xây dựng 
Đã tiếp thu,, rà soát, phương án phát triển các đô thị 

nói chung và đô thị mới nói riêng về cơ bản phù hợp 

với kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

thông đô thị nêu trên so với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai 

đoạn 2021 - 2030 cùa Thủ tướng Chính phủ (Ọuyểt định số 241/QĐ-

TTg ngày 24/02/2021); đánh giá khả năng thực hiện định hướng phát 

triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn tới đúng quy định pháp luật và phù 

hợp với thực tế phát triển. 

- 2030 cùa Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với 

phương án tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã hiện hành 

 

Mô hình tổ chức hệ thống đô thị chưa đề xuất cụ thể tỷ lệ đô thị hóa tại 

các đô thị để làm cơ sở lập quy hoạch chung đô thị phù hợp với quy 

hoạch tỉnh. Đồng thời, phương án phân vùng đô thị cần làm rõ phạm 

vi của từng phân vùng, nguyên tắc quản lý phát triển đô thị tại từng 

phân vùng; làm rõ phạm vi dự kiến của các đô thị mới, đô thị mở rộng 

và phương án tồ chức đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn tỉnh, làm 

cơ sở lập và quản lý quy hoạch chung đô thị đồng bộ, hiệu quả. 

Bộ Xây dựng Đã tiếp thu, bổ sung 

3. Phương án phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn   

 
Đề nghị bổ sung các nguyên tắc, định hướng tổ chức phân bố dân cư, 

tổ chức không gian của các điểm dân cư nông thôn theo các phân vùng 
Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Nội dung này được làm rõ trong Báo cáo đề xuất 

“Phương án bố trí không gian phát triển hệ thống đô thị 

- nông thôn, phát triển vùng liên đô thị Vũng Tàu - Phú 

Mỹ - Long Điền - Long Hải trong Quy hoạch tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050” để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Do thời lượng 

báo cáo thuyết minh quy hoạch quá lớn do vậy chỉ đưa 

vào các kết quả luận chứng, đề xuất phương án phân bố 

dân cư, tổ chức không gian điểm dân cư nông thôn. 

V. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG   

1. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng kinh tế   
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

- Về phương án phát triển mạng lưới giao thông:  

+ Về hạ tầng giao thông đường bộ: Đề nghị bổ sung định hướng phân 

bố không gian phát triển các tuyến đường tỉnh, đường liên huyện, 

đường trục chính trong đô thị, các tuyến đường kết nối với hệ thống đô 

thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phương án kết nối các tuyến 

đường bộ do tỉnh quản lý với đường cao tốc, đường quốc lộ trên địa 

bàn tỉnh.  

 + Về hạ tầng giao thông đường sắt: Đề nghị rà soát, bổ sung phương 

án phát triển và phân bố không gian phát triển các tuyến đường sắt 

phục vụ vận chuyển hàng hóa, phương án kết nối các tuyến đường bộ 

của tỉnh với ga đường sắt, tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh. 

- Về xử lý chất thải, nước thải:  

+ Bổ sung phương án xử lý nước thải công nghiệp, bệnh viện tại các 

khu đô thị, dân cư nông thôn trước khi xả vào hệ thống đường ống theo 

tiêu chuẩn môi trường. 

- Về mạng lưới thủy lợi:  

+ Bổ sung các giải pháp về tiêu thoát nước, chống ngập, úng tại các địa 

bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt. 

+ Xác định nhiệm vụ, vị trí, các thông số kỹ thuật của tuyến đê, trong 

đó đê biển phải bảo đảm chống bão, nước biển dâng theo quy chuẩn 

kỹ thuật về thiết kế đê biển; đối với đê sông, đê cửa sông, đê bối, đê 

bao và đê chuyên dùng phải có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi 

xảy ra lũ lịch sử; không ảnh hưởng đến quy hoạch phòng chống lũ của 

tuyến sông có đê trên địa bàn. 

- Về hạ tầng cấp nước: Cần lưu ý đến hạ tầng cấp nước sạch phục vụ 

đời sống nhân dân khu vực đô thị và nhân dân khu vực nông thôn; đồng 

thời xác định rõ các nguồn cung cấp nước để xây dựng phương án bảo 

vệ, giữ gìn nguồn nước. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu 

tại Điều 27 Luật quy hoạch, Điều 28 Nghị định 

37/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của các Bộ 

ngành. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Theo QH mạng lưới đường sắt đã phê duyệt, không QH tuyến đường 

sắt “kết nối từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai vào 

tuyến đường sắt Biên Hoà-Vũng Tàu”. Đề nghị rà soát, điều chỉnh nội 

dung này. 

Bộ Giao thông Vận 

tải 

Đã tiếp thu, điều chỉnh và thể hiện lại đảm bảo phù 

hợp với Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch mạng 

lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050.  

 

- Về đường bộ: tổ chức không gian kết nối hệ thống KCHT quốc gia 

và vùng: 

+ Rà soát, bổ sung chi tiết (điểm đầu, điểm cuối, chiều dài dự kiến, quy 

mô làn xe) các đoạn tuyến Biên Hoà - Long Thành, Long Thành - Tân 

Hiệp, Tân Hiệp - TP. Bà Rịa của tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.  

+ Đối với các tuyến QL 55, 56, 51: bổ sung chiều dài toàn tuyến để 

bảo đảm thống nhất với nội dung mô tả các tuyến cao tốc và tuyến 

QL51C.  

+ Rà soát, chỉnh sửa chiều dài tuyến QL 51C là khoảng 64 km cho phù 

hợp với QH mạng lưới đường bộ được phê duyệt.  

- Các nút giao thông khác mức: đề nghị cập nhật phương án thiết kế 

các nút giao của cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu và Vành đai 4. 

- Cầu lớn vượt sông: đề nghị bổ sung QH cầu Phước An. 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 

 

Về đường sắt, báo cáo đề xuất “quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hoà-

Vũng Tàu… đường đôi lưu thông hai chiều, kết nối tại ga Trảng Bom 

thông qua tuyến tránh Biên Hoà-Vũng Tàu (Trảng Bom - Dĩ An)”. Theo 

QH mạng lưới đường sắt đã phê duyệt, điểm đầu tuyến là Ga Trảng 

Bom… Vì vậy, đề nghị rà soát, điều chỉnh nội dung này cho phù hợp.  

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm d, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 

 

Về đường thủy nội địa: cập nhật chiều dài, cấp kỹ thuật hiện trạng 

tuyến vận tải thuỷ chính “Tuyến Vũng Tàu - Thị Vải - TP. HCM - Mỹ 

Tho - Cần Giờ”  

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm c, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

- Về hàng không: 

+ Rà soát, thống nhất sử dụng tên gọi “Cảng hàng không Côn Đảo” 

thay cho “Sân bay Cỏ Ống”. 

+ Hồ sơ QH hệ thống cảng hàng không đã báo cáo Thủ tướng CP không 

đề xuất QH CHK tại Gò Găng - Vũng Tàu. Đề nghị rà soát các nội 

dung: (i) “đầu tư xây dựng mới sân bay dân dụng cấp 3 trên diện tích 

khoảng 250-300 ha ở Gò Găng - Vũng Tàu …” (trang 184), (ii) “Định 

hướng tỉnh BRVT có 3 sân bay: (i) Cỏ Ống ở huyện Côn Đảo, (ii) Gò 

Găng ở TP. Vũng Tàu; và (iii) sân bay Đất đỏ…”, trong đó Sân bay 

Gò Găng đề nghị xác định rõ là sân bay chuyên dùng theo khái niệm 

được quy định tại Luật Hàng không dân dụng VN. Đề nghị lấy ý kiến 

thống nhất của Bộ Quốc phòng để nghiên cứu, quy hoạch sân bay 

chuyên dùng theo quy định.  

+ Nghiên cứu, xem xét bổ sung nguyên tắc QH các công trình xây dựng 

xung quanh khu vực CHK Côn Đảo.  

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm e, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 

 

Cần chú trọng phát triển hệ thống vận tải công cộng, tổ chức giao thông 

hợp lý và hiệu quả tới từng khu công nghiệp, đô thị đáp ứng nhu cầu 

đi lại của nhân dân. 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm e, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 

 

- Bổ sung mục tiêu: Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số. 

- Bổ sung tầm nhìn trong lĩnh vực hạ tầng số và công nghệ thông tin. 

- Bổ sung định hướng: Hạ tầng viễn thông; Hạ tầng số; Hạ tầng công 

nghệ thông tin… phù hợp với định hướng phát triển ngành quốc gia đã 

được phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyến đối số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 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, 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại khoản 1.5, mục V, 

Phần II. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg, ngày 

31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia 

phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

- Bổ sung nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, 

truyền hình, cơ sở xuất bản, in và phát hành, thông tin điện tử, thông 

tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 

 

- Về phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước 

+ Làm rõ phương án phát triển hệ thống thủy lợi, cấp nước, phòng, 

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

về phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 và phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên 

quận/huyện trên địa bàn; xác định rõ mục tiêu cấp nước cho sản xuất 

nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và tiêu, thoát nước cho các khu dân 

cư, đô thị; ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ mục tiêu cơ 

cấu lại ngành; chú trọng đầu tư, nâng cấp hồ chứa, đập có nguy cơ mất 

an toàn, cấp nước cho các vùng thiếu nước. Phương án phát triển thủy 

lợi cần gắn với giải pháp quản lý, khai thác vận hành hiệu quả công 

trình hiện có. 

+ Bổ sung mục tiêu phục vụ của công trình thủy lợi và tính toán nhu 

cầu nước, cân bằng nước đến năm 2050; nhu cầu cấp nước cho các khu 

công nghiệp và cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn nước.  

 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đã tiếp thu, các nội dung này đã được thể hiện tại các 

tiểu mục 1.3 [Hạ tầng cấp, thoát nước]; 1.4 [Hạ tầng 

thủy lợi]  mục II và mục XII [Phương án phòng chống 

thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn] 

thuộc phần II, Báo cáo quy hoạch tỉnh. 

 

 
- Trên cơ sở dự báo nhu cầu về xăng dầu, khí đốt trên dịa bàn tỉnh, đề 

nghị bổ sung định hướng phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, 
Bộ Công Thương 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm a, khoản 

1.1.3, mục V, Phần II. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

khí đốt của Tỉnh trong thời gian tới, đồng thời cập nhật, thống nhất với 

hạ tầng, dự trữ xăng dầu khí đốt Quốc gia. 

 

- Bổ sung phương án phát triển đường dây 110 kv liên kết giữa các 

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

220 kv để cấp điện cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sơ đồ, bản đồ lưới 

điện trên địa bàn tỉnh theo các giai đoạn. 

- Xem xét, bổ sung các công trình điện trong danh mục dự án ưu tiên 

để đảm bảo cung cấp điện cho phát triến kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Giải trình: 

Báo cáo đã thể hiện định hướng về hệ thống đường dây 

và các trạm biến áp 110 kV tại điểm c, khoản 1.2.2, 

mục V, Phần II. Tuy nhiên, do hiện nay Quy hoạch điện 

VIII quốc gia đang trong quá trình hoàn thiện, tư vấn 

sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật, bổ sung, điều chỉnh để 

đảm bảo phù hợp, kết nối an toàn, hiệu quả với hệ thống 

lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

 

Định hướng phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, 

hạ tầng thông tin, truyền thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước thải, các 

khu xử lý chất thải,...cần được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở nhu cầu 

theo dự báo phát triển của tỉnh, làm cơ sở đưa ra các định hướng phát 

triển phù hợp; kết hợp đồng bộ với định hướng phát triển các đô thị 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030. 

Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Việc xây dựng định hướng phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng được nghiên cứu, tính toán dựa trên các kịch 

bản về phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát 

triển các ngành kinh tế - xã  hội của tỉnh. Cơ sở dự báo 

và tính toán được thuyết minh chi tiết trong Báo cáo 

các nội dung đề xuất phương án phát triển các ngành, 

lĩnh vực hạ tầng để tích hợp quy hoạch. Tuy nhiên, do 

thời lượng báo cáo Quy hoạch quá dài nên chỉ trình bày 

các định hướng phát triển và bố trí không gian theo quy 

định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định 

37/2019/NĐ-CP 

 

Về hạ tầng điện: Bổ sung bảng tổng hợp nhu cầu điện (công suất, điện 

năng) của Tỉnh theo từng thành phần phụ tải; bổ sung cân đối nguồn 

tải từng phân vùng phụ tải. 

Bộ Công thương 

Đã tiếp thu, bổ sung thêm nội dung dự báo nhu cầu sử 

dụng điện tại tiểu mục 1.2.2, mục V, phần II, Báo cáo 

quy hoạch 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Đề nghị bổ sung phương án phát triển hệ thống cơ sở hỏa táng và nhà 

tang lễ; Bổ sung, làm rõ phương án thoát nước và xử lý nước thải đô 

thị, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng bảo vệ môi trường đô 

thị. 

Bộ Xây dựng 

Tiếp thu:  

Đã bổ sung nội dung phát triển hệ thống cơ sở hỏa tàng 

và nhà tang lễ vào nội dung báo cáo quy hoạch. 

Phương án thoát nước và xử lý nước thảo đô thị được 

thể hiện tại nội dung phương án Phát triển hạ tầng cấp, 

thoát nước. 

2. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội   

 

- Về phương án phát triển hạ tầng giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp và mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội: Đề nghị tỉnh phối hợp với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cập 

nhật các nội dung về mạng lưới trường học, cơ sở trợ giúp xã hội vào 

báo cáo quy hoạch tỉnh phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia thời 

kỳ 2021-2030 đang được các Bộ triển khai lập. 

- Về phương án phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao: Đề nghị tỉnh 

phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cập nhật các khu du lịch, 

khu thể dục thể thao, khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng 

đã được kiểm kê di tích vào báo cáo quy hoạch tỉnh phù hợp với các 

quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 đang được các Bộ triển 

khai lập. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa các nội dung liên quan 

theo ý kiến của các Bộ nêu trên 

 

Tại điểm 2.1. Hạ tầng giáo dục và đào tạo (trang 555-556): Đề nghị rà 

soát, làm rõ phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp) về số 

lượng, quy mô đào tạo, phương án bố trí không gian phát triển, nhu cầu 

sử dụng đất và khả năng bố trí quỹ đất của tỉnh cho mạng lưới các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ quy hoạch; có giải pháp cụ thể 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Giải trình: 

Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp được thể hiện tại tiểu mục 3.2.2, mục II và tiểu 

mục 2.1, mục V, Phần II,, Báo cáo quy hoạch. Trong 

đó đã bao gồm phương án tổ chức mạng lưới cơ sở giáo 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

để khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hình thành mạng 

lưới cơ sở đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực chất 

lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của tỉnh và vùng Đông Nam 

Bộ trong thời kỳ quy hoạch. 

+ Đề nghị bổ sung phương án phát triển các hạ tầng xã hội khác như: 

Mạng lưới cơ sở trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở trợ giúp xã hội (gồm 

cả cơ sở cai nghiện ma túy), cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 

công với cách mạng vì liên quan đến quy hoạch ngành quốc gia theo 

Luật Quy hoạch và các quy hoạch tích hợp vào quy hoạc cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 110/NQ-CP của 

Chính phủ.  

dục nghề nghiệp; định hướng phát triển, định hướng tổ 

chức không gian và nhu cầu sử dụng đất. 

Mạng lưới cơ sở trung tâm dịch vụ việc làm được hình 

thành và phát triển tùy theo nhu cầu của thị trường lao 

động và được bố trí không gian tại các quy hoạch chung 

xây dựng đô thị. 

 

 

Về phương án phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo:  

- Đề nghị bổ sung phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và 

đào tạo các cấp học cụ thể đến năm 2025 và năm 2030, bao gồm cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở 

giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm 

hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho từng địa bàn tỉnh đảm bảo phù 

hợp với quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đề nghị bổ sung phương án phát triển, phân bố không gian cụ thể đối 

với các cơ sở giáo dục đại học của tỉnh để phù hợp với định hướng đã 

nêu tại trang 423: Phương án cần bảo đảm bố trí quỹ đất cho các cơ sở 

giáo dục đại học tối thiểu đáp ứng diện tích đất cho trường đại học theo 

quy định hiện hành. Ngoài ra, cần lưu ý định hướng phát triển Thành 

phố Bà Rịa (đô thị loại II) là cực tăng trưởng trọng điểm phía Đông 

Nam của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và là trung tâm dịch vụ, thương 

mại, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình: 

Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp 

được thể hiện tại tiểu mục 3.2.2, mục II và tiểu mục 2.1, 

mục V, Phần II,, Báo cáo quy hoạch. Trong đó đã bao 

gồm phương án tổ chức mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; định hướng phát triển, định hướng tổ chức 

không gian và nhu cầu sử dụng đất. Việc bố trí không 

gian phát triển theo từng địa bàn sẽ được xác định tại 

các quy hoạch chung xây dựng theo từng địa bàn.  

Đã tiếp thu, bổ sung “Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một 

trong những trung tâm giáo dục - đào tạo có thương 

hiệu của vùng và cả nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 

2030” vào mục tiêu phát triển lĩnh vực giáo dục của 

tỉnh. 



46 

 

 

 

TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo bố trí quỹ đất cho 

các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu phù hợp. 

 

Trong dự thảo quy hoạch tỉnh chưa có các chỉ tiêu thực hiện cụ thể liên 

quan đến nhà ở, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Do vậy, đề nghị 

nghiên cứu bố sung vào dự thảo báo cáo. 

Đề nghị đổi chiếu danh mục dự án đô thị, nhà ở tại phụ lục kèm theo 

Dự thảo với danh mục dự án nhà ở dự kiến phát triển trong Chương 

trình phát triển nhà ớ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030 để 

đảm bảo thống nhất. 

Bộ Xây dựng Tiếp thu, bổ sung. 

3. Phương án tổ chức hệ thống hạ tầng khác   

 

Trên địa bàn tình Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nguồn phát sinh chất thải 

rắn chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (chất thải nguy hại) của 

Công ty CP hóa chất hiếm Việt Nam - VREC, do vậy đề nghị nghiên 

cứu quỹ đất xử lý chất thải nguy hại nhằm bảo đảm việc xử lý chất thải 

phát sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát 

trien kinh tế và bảo vệ môi trường (Bộ Xây dựng đã có văn bản sổ 

5971/BXD-HTKT ngày 14/12/2020 gửi ƯBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về vấn đề này). 

Bộ Xây dựng 

Giải trình: 

Phương án quy hoạch hạ tầng xử lý chất thải được thể 

hiện chi tiết tại tiểu mục 3.2 [Hạ tầng xử lý chất thải], 

mục V, phần II, Báo cáo quy hoạch. Trong đó quy 

hoạch khu xử lý chất thải Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, Tx. 

Phú Mỹ), quy mô 12,3 ha để xử lý chất thải nguy hại 

cho toàn tỉnh với công suất 770 tấn/ngày. 

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   
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

- Đề nghị xác định rõ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu 

sử dụng đất cấp tỉnh; việc tuân thủ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc 

gia phân bổ; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát 

triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát, bổ sung, cập nhật các vị trí, diện tích đất quốc phòng của các 

đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, hệ thống công trình quốc 

phòng và khu quân sự đang quản lý, bảo vệ và sử dụng theo Pháp lệnh 

Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, các khu kinh tế - quốc 

phòng theo Điều 61 Luật Đất đai; xác định các khu vực liên quan đến 

an ninh trên trên biển và đảo thuộc phạm vi ranh giới tỉnh, bao gồm 

khu vực doanh trại, trụ sở đóng quân, khu vực bảo vệ an ninh.... của 

lực lượng vũ trang và khu vực được Chính phủ giao Bộ Công an quản 

lý, bảo vệ và sử dụng trên địa bàn tỉnh theo Điều 61 Luật Đất đai. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất trên địa 

bàn theo Quyết định 326/QĐ-TTg. Các chỉ tiêu quy 

hoạch đất quốc phòng, đất  an ninh đã xin ý kiến và 

được sự thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

 

Rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu tại Quyết định 1454/QĐ-

TTg ngày 01/9/2021 để đảm bảo tỷ lệ quỹ đất hạ tầng giao thông đường 

bộ đô thị đạt bình quân từ 16-26% so với quỹ đất xây dựng đô thị.  

Bộ Giao thông Vận 

Tải 

Giải trình: 

Việc bố trí quỹ đất sẽ được tiếp tục nghiên cứu, rà soát 

điều chỉnh sau khi UBND tỉnh và Tỉnh ủy cho ý kiến 

thống nhất về định hướng phát triển và bố trí không 

gian các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn phù 

hợp với Quyết định 326/QĐ-TTg 2022 của Thủ Tướng 

Chính Phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia thời kỳ 2021-2030. 

2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2050   

 

Bổ sung cụ thể định hướng, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực liên 

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

(gồm quốc gia, tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng), đề 

nghị bổ sung trích dẫn nguồn số liệu; rà soát lại số liệu hiện trạng sử 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Định  hướng quy hoạch các ngành, lĩnh vực liên quan 

được thể hiện tại các nội dung về phương án phát triển 
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Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

dụng đất năm 2020 đảm bảo đúng căn cứ pháp lý và theo đúng quy 

định của pháp luật. 

các ngành, lĩnh vực nên không trình bày lại để tránh 

trung  lặp.  

Đã tiếp thu, rà soát, bổ sung trích dẫn nguồn gốc số 

liệu hiện trạng theo đúng quy định hiện hành 

3. Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030   

 

 - Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần 

lưu ý một số chỉ tiêu đề xuất chưa phù hợp so với quốc gia phân bổ.  

 - Cần xem xét đánh giá xu thế biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-

2015, 2016-2020; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ trước, kết quả đánh giá tiềm năng đất đai; Tốc độ tăng trưởng GRDP 

dự báo đạt bình quân 8,5%/năm giai đoạn 2021- 2030 để bố trí phương 

án sử dụng đất cho phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương (đối với các chỉ tiêu Thành phố được phép xác định). 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

- Một số chỉ tiêu đề xuất cao hơn hoặc thấp hơn chỉ tiêu 

quốc gia phân bổ để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở 

hạ tầng theo Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh 

vực, địa phương. 

- Phương án sử dụng đất được lập trên cơ sở chỉ tiêu 

quốc gia phân bổ theo quyết định 326, Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù 

hợp với phương án tăng trưởng kinh tế và định hướng 

phát triển các ngành, lĩnh vực được xác định trong quy 

hoạch tỉnh. 

4. Phương án phân bổ và khoanh vùng sử dụng đất đến năm 2030   

 

Đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc lập phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai cấp tỉnh; chưa đánh giá được sự phù hợp của phương án 

phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh với nhiệm vụ lập quy hoạch 

đã được phê duyệt; mức độ phù hợp của phương án phân bổ và khoanh 

vùng đất đai cấp tỉnh với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

- Căn cứ pháp lý để thực hiện lập Phương án sử dụng 

đất được thể hiện tại Báo cáo thuyết minh tổng hợp 

Phương án sử dụng đất và khoanh vùng đất đai tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định hiện hành. 
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- Phương án sử dụng đất được lập trên cơ sở chỉ tiêu 

quốc gia phân bổ theo quyết định 326, Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, phù 

hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch 

tỉnh... 

 

- Đối với việc xác định chỉ tiêu đất ở: rà soát, bổ sung số liệu dự báo 

dân số để làm cơ sở tính toán bình quân hiện trạng đất ở đến năm 2030; 

hạn chế việc tạo quỹ đất, cấp dự án tràn lan mà không đưa đất vào sử 

dụng, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và tính khả khi của 

phương án quy hoạch.  

- Về chỉ tiêu đất đô thị: đề nghị báo cáo bổ sung diện tích hiện trạng, 

đề xuất chỉ tiêu đất đô thị trong Quy hoạch Tỉnh đến năm 2030 đảm 

bảo phù hợp chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ trên địa bàn Tỉnh. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn 

trên địa bàn tỉnh được tổng hợp dựa trên nhu cầu đất ở 

thực tế của hộ gia đình cá nhân, ngoài ra còn có các dự 

án phát triển đô thị trong điểm như đô thị Long Sơn, đô 

thị Tây Nam thành phố Bà Rịa…, các khu nhà ở công 

nhân, các dự án khu tái định cư, khu dân cư được quy 

hoạch… trên địa bàn toàn tỉnh. Nhu cầu sử dụng đất 

này cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn, nhu cầu phát triển nhà ở, đất ở. 

 

Về chỉ tiêu đất khu công nghiệp: rà soát lại tên Khu công nghiệp, vị trí, 

địa điểm, diện tích các khu công nghiệp để đảm bảo phù hợp với chỉ 

tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phân 

bổ tại Phụ lục 7 kèm theo Quyết định số 326/QĐ -TTg và đảm bảo thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên 

quan và tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh theo đúng quy định 

 

Về chỉ tiêu đất cụm công nghiệp: đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý, tính 

khả thi, cơ sở khoa học của việc tăng khá lớn nhu cầu diện tích này, 

cần rà soát lại diện tích đến năm 2030 để phù hợp với chỉ tiêu quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đã tiếp thu, điều chỉnh giảm diện tích đất cụm công 

nghiệp theo phương án quy hoạch phát triển các CCN 

của tinh đến năm 2030 toàn tỉnh có 16 CCN với tổng 

diện tích là 567,06 ha (tăng 2 CCN với diện tích 82,7 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

vùng, cần đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, phù hợp 

với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, khả năng thu hút 

đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2030;… 

ha; đồng thời giảm 3 CCN với diện tích gần 90ha), cơ 

bản không thay đổi so với quy hoạch CCN đã được phê 

duyệt trước đây. 

 

+Về chuyển mục đích sử dụng đất: cần luận giải và làm rõ căn cứ pháp 

lý, cơ sở khoa học của việc chuyển mục đích đất nông nghiệp, cần rà 

soát lại diện tích đến năm 2030 để đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg, cần có đánh giá tác động môi trường, kinh 

tế -xã hội đầy đủ, nhất là đời sống, việc làm của người trồng lúa và tác 

động đến biến đổi khí hậu; đề nghị Tỉnh rà soát lại việc đề xuất chuyển 

1.808 ha đất rừng phòng hộ, 146 ha đất rừng đặc dụng sang mục đích 

phi nông nghiệp, 562 ha đất trồng rừng sản xuất (làm rõ trong đó chưa 

làm rõ đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sang đất phi nông nghiệp; 

rà soát các công trình, dự án có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến nay 

chưa đưa vào sử dụng làm cơ sở cho việc thu hồi đất do vi phạm pháp 

luật về đất đai, tính toán và cân đối nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 tránh gây lãng phí đất khi chuyển mục đích 

nhưng không sử dụng; đề nghị rà soát lại số liệu đảm bảo thống nhất 

giữa thuyết minh và bảng biểu (số liệu diện tích đất nông nghiệp 

chuyển sang đất phi nông nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 chưa thống nhất 

là 26.683 ha hay 30.608 ha,...), rà soát lại tên chỉ chỉ tiêu sử dụng đất 

đảm bảo thống nhất và theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Các nội dung này đã được thể hiện trong báo cáo nội 

dung Phương án hương án sử dụng đất và khoanh vùng 

đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được xin ý kiến của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. trong đó đã xác định diện tích 

các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ 

quy hoạch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 

Điều 57 Luật Đất đai. Việc đánh giá tác động môi 

trường, kinh tế - xã hội sẽ được cụ thể hóa tại các dự án 

khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

 

Rà soát lại các công trình, dự án trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030 

để đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu sử dụng đất đất quốc gia đã được 

Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg hoặc còn 

thiếu gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Đã tiếp thu, rà soát, chỉ đưa vào danh mục dự án ưu 

tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 các dự án được phân 

bổ chỉ tiêu đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 
Cần thể hiện đầy đủ các khu vực sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 lên 

bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 
 

Đã tiếp thu, xây dựng bản đồ phương án quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh theo tỷ lệ 1/50.000 theo đúng quy 

chuẩn, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Chỉ tiêu sử dụng đất thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (gồm 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và 

đất di tích lịch sử văn hóa) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (trang 641) 

đề nghị rà soát thống nhất theo Phụ lục 50. Các chỉ tiêu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 phân bổ 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 

09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 
 

 

 

 

 

Đã tiếp thu, rà soát phương án phân bổ và khoanh vùng 

đất đai theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 

09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

 

- Về phương án phân bổ sử dụng đất đai của tỉnh đến năm 2030, trong 

đó có đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đề nghị rà soát, 

đảm bảo theo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ trên 

địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 

09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 

2021-2025. 

- Cần xem xét bố trí quỹ đất phục vụ phát triển chăn nuôi ứng dụng 

công nghệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

Đề nghị bổ sung, làm rõ thêm cơ sở xây dựng phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai đối với giáo dục và đào tạo để đảm bảo khả thi, 

hiệu quả, khắc phục hạn chế giai đoạn 2011-2020 khi chỉ tiêu đất xây 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình: 

Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đối với giáo 

dục và đào tạo được tính toán dựa trên phương án phát  

triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo (tại tiểu mục 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh thực hiện thấp hơn so với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

3.2, mục II, phần II) và các chỉ tiêu phân bổ đất đai theo 

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

tướng Chính phủ 

5. 
Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử 

dụng vào sử dụng 
  

 

Bổ sung đánh giá vị trí, vai trò phòng hộ, cảnh quan sinh thái, tài 

nguyên du lịch với nguyên tắc bảo tồn cảnh quan gắn với kinh tế tuần 

hoàn của 3.299 ha đất rừng phòng hộ, 153 ha rừng đặc dụng, 180 ha 

rừng sản xuất, được đề xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Giải trình: 

Các nội dung này đã được thể hiện trong báo cáo nội 

dung Phương án hương án sử dụng đất và khoanh vùng 

đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được xin ý kiến của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Việc đánh giá đầy đủ, chi tiết 

đối với từng loại đất sẽ được cụ thể hóa tại các dự án 

khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

6. Giải pháp chủ yếu   

 Không có ý kiến   

VII. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC VEN BIỂN   

 Không có ý kiến   

VII

I. 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, 

VÙNG HUYỆN 
  

 

Cần bổ sung các bản đồ theo quy định tại Mục IX, Phụ lục I Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 cùa Chính phù quy định chi tiết thi 

hành một sổ điều của Luật Quy hoạch. 

Bộ Xây dựng 
Đã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống bản đồ quy 

hoạch tỉnh theo yêu cầu tại Quyết định số 1442/QĐ-

TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

IX. 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ 

RỊA - VŨNG TÀU 

  

 

Đề nghị rà soát, bổ sung nội dung về quan điểm, định hướng bảo vệ 

môi trường biển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì lập Quy hoạch 

không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng 

bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do vậy, đề nghị đơn 

vị chủ trì lập Quy hoạch phối hợp chặt chẽ, để bảo đảm sự phù hợp với 

các quy hoạch nêu trên. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đã tiếp thu, bổ sung 

Nội dung này sẽ tiếp  tục được cập nhật sau khi quy 

hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt 

(nếu có sự thay đổi). 

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050   

 Không có ý kiến   

2. Phương án bảo vệ môi trường    

 

- Đề nghị nêu rõ nội dung phân tích, đánh giá về môi trường của địa 

phương theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó bao 

gồm các nội dung về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, vùng hạn chế phát thải; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

khu xử lý chất thải tập trung; mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi 

trường đất, nước, không khí. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đã tiếp thu 

Báo cáo đã chỉnh sửa chỉ sử dụng phương án phân vùng 

môi trường là phương án 1, trong đó đã quy định các 

khu vực thuộc vùng hạn chế phát thải (trang 710). 

Tại phần chú giải của bảng phân vùng môi trường đã 

trình bày: Theo quy định pháp luật, toàn bộ diện tích 

VQG Côn Đảo và Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Về phân vùng môi trường: Báo cáo thuyết minh nêu 02 phương án 

phân vùng môi trường, đề nghị cơ quan chủ trì lập quy hoạch nêu rõ 

phương án đề xuất lựa chọn. Đối với vùng hạn chế phát thải của 

Phương án 1, đề nghị bổ sung vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 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.- 

là thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vì vậy cả vùng lõi 

và vùng đệm của 2 khu bảo tồn này đều thuộc vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt. 

 

 Về phương án phát triển các khu xử lý chất thải tập trung: Đề nghị bổ 

sung mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh 

hoạt nhằm giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương 

pháp chôn lấp trực tiếp. Đề nghị nêu rõ vị trí, công nghệ dự kiến của 

các khu xử lý chất thải tập trung theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 

28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP nêu trên trong đó bổ sung định hướng 

đầu tư hoặc đưa vào vận hành các nhà máy xử lý chất thải rắn theo 

hướng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, hạn chế chôn lấp; 

hạn chế xây dựng cơ sở xử lý chất thải phân tán, quy mô nhỏ. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Đã tiếp thu, bổ sung vị trí, công nghệ dự kiến của các 

khu xử lý  chất thải tập trung, định hướng  đầu tư, vận 

hành của các nhà máy xử lý chất thải rắn theo các 

phương án phân bố không gian hạ tầng xử lý chất thải 

 

Đề nghị nêu rõ các đối tượng của phân vùng môi trường trên địa bàn 

tỉnh bao gồm các đối tượng hiện hữu và các đối tượng được xác định 

hoặc thành lập trong kỳ quy hoạch 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, nội dung phương án bảo vệ môi trường, 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được đề xuất 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

 

Đề nghị xem xét việc phân vùng môi tường dựa trên các tiêu chí về yếu 

tố nhạy cảm về môi trường và tính dễ bị tổn thương trước tác động của 

ô nhiễm môi trường với mục tiêu kiểm soát hoạt động xả nước thải, 

khí thải ra môi trường theo phân vùng môi trường đối với khu bảo tồn 

thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học 

cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, hành lang đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, nêu rõ ranh giới từng vùng, tiểu vùng đến 

cấp phường, xã, thị trấn… Đã nêu các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường của từng tiểu vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

hạn chế phát triển (Mục 2.5.2) và đề xuất biện pháp bảo 

vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên đến cấp huyện (Mục 

2.5.3). Chi tiết: Chương Ba).  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

định tại điểm c khoản 9 điều 28 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 

7/5/2019 của Chính phủ và pháp luật về môi trường hiện hành 

 

Đề nghị rà soát và không quy hoạch bãi rác, xây dựng nhà máy xử lý 

rác thải hoặc khu vực thu gom rác thải trong phạm vi 13 km quanh vị 

trí CHK Côn Đảo theo hướng dẫn của ICAO.  

Bộ Giao thông Vận 

Tải 

Đã tiếp thu, khi xây dựng phương án phát triển hạ tầng 

xử lý chất thải tại khoản 3.2, mục V, Phần II. 

3. Phương án bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học   

 

Tại Mục 3. Phương án bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học (trang 

716): cần làm rõ các đối tượng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

trong quy hoạch tỉnh như sau: (1) khu vực đa dạng sinh học cao, (2) 

vùng đất ngập nước quan trọng, (3) khu vực cảnh quan sinh thái quan 

trọng, (4) hành lang đa dạng sinh học, (5) khu bảo tồn thiên nhiên, (6) 

cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại khoản 9 Điều 28 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. Đối với đối tượng đề 

xuất thành lập mới cần bổ sung các thông tin chi tiết về mục tiêu, diện 

tích, vị trí địa lý, giới hạn, biện pháp tổ chức quản lý và đánh giá tính 

khả thi để quyết định việc đưa vào quy hoạch. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Đã tiếp thu, các vùng đất ngập nước quan trọng; khu 

vực cảnh quan sinh thái quan trọng; hành lang đa dạng 

sinh học; khu bảo tồn: đã được đưa ra và phân loại rõ 

ràng trong báo cáo chuyên đề của Tư vấn. Riêng hành 

lang đa dạng sinh học đã tiếp thu ý kiến của Sở TNMT 

và Tỉnh là không làm mới, không đưa vào.  

Giải trình: 

- Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại 

khoản 9 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019, cũng tương tự như hàng lang đa dạng sinh 

học tư vấn đã tuân thủ ý kiến của địa phương không bổ 

sung và không đưa vào báo cáo quy hoạch này.  

-Vì không có đế xuất thành lập mới các khu bảo tồn cho 

nên những khu bảo tồn hiện nay đã đưa vào bản quy 

hoạch này là tuân thủ theo hướng dẫn của tỉnh và Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT và căn cứ trên 

những Phương án quy hoạch và sử dụng quản lý phát 

triển bền vững của 2 khu Bảo tồn thiên nhiên Bình 

Châu Phước Bửu và Vườn quốc gia Côn Đảo.     
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

X. 
PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

 

Bổ sung phương án báo vệ, khai thác khoáng sản và sử dụng tài 

nguyên, đảm báo bảo vệ môi trường bền vừng. 

Cần cụ thể danh mục các mỏ khoáng sản làm căn cứ cấp phép hoạt 

động khoáng sản nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương để thay thế quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

đã được cấp có thấm quyền phê duyệt. 

Bộ Xây dựng Đã tiếp thu, bổ sung 

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   

 Không có ý kiến   

2. Phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước   

 

Đề nghị rà soát, bổ sung nội dung về phân vùng chức năng của nguồn 

nước; làm rõ chức năng của các nguồn nước chính trên địa bàn tỉnh; 

xác định tỷ lệ, thứ tự ưu tiên phân bổ trong trường hợp hạn hán, thiếu 

nước; xác định nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt; xác định 

hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước; xác 

định công trình điều tiết, khai thác, sử dụng phát triển tài nguyên nước 

theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.  

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, rà soát và bổ sung nội dung về phân vùng 

chức năng của nguồn nước; làm rõ chức năng của các 

nguồn nước chính trên địa bàn tinh; xác định tỷ lệ, thứ 

tự ưu tiên phân bổ trong trường hợp hạn hán, thiếu 

nước; xác định nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh 

hoạt; xác định hệ thống giám sát tài nguyên nước và 

khai thác, sử dụng nước; xác định công trình điều tiết, 

khai thác, sử dụng phát triển tài nguyên nước theo quy 

định tại điểm a khoản 11 điều 28, nghị định số 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ tại phần 

II mục XI-1. 

 

- Dự thảo đã phân vùng chức năng nguồn nước cho 03 con sông lớn 

trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên để làm căn cứ cho việc định hướng khai 

thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, đánh giá khả năng chịu tải, 

phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải theo quy định tại Điều 9 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì việc phân vùng chức năng của 

nguồn nước mặt cần phải cụ thể chức năng (sinh hoạt, cấp nước, nông 

nghiệp...) cho từng đoạn sông thuộc tiểu vùng quy hoạch. 

- Đề nghị bổ sung tính toán cụ thể lượng nước mặt (theo các tần suất), 

nước dưới đất và tổng lượng nước mặt, nước dưới đất có thể khai thác 

đối với từng sông thuộc các tiểu vùng quy hoạch. 

- Xác định vị trí quy định dòng chảy tối thiểu, lưu lượng yêu cầu xả 

dòng chảy tối thiểu. Trong đó, luận chứng rõ phương pháp xác định, 

căn cứ tính toán, vị trí xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông để 

đảm bảo dòng chảy tối thiểu không bị ảnh hưởng bởi chế độ thủy triều 

và tính toán xác định dòng chảy tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 

64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017; 

- Bổ sung nội dung tính toán nhu cầu khai thác sử dụng nước của các 

ngành sử dụng nước chính theo các tháng trong năm đối với từng tiểu 

vùng quy hoạch; Dự thảo đã đưa ra thứ tự ưu tiên phân bổ trong từng 

trường hợp, tuy nhiên cần xác định cụ thể tỷ lệ, lượng nước phân bổ 

cho các ngành khai thác, sử dụng nước chính theo thứ tự ưu tiên đối 

với từng tiểu vùng quy hoạch trong trường hợp bình thường và hạn 

hán, thiếu nước; Trên cơ sở các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, khó khăn 

về nguồn nước đề nghị bổ sung xác định cụ thể nguồn nước dự phòng 

và lượng nước có thể dự phòng để cấp cho từng khu vực. 

- Để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy 

hoạch, đề nghị bổ sung Danh mục công trình điều tiết, khai thác, sử 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

dụng tài nguyên nước phải bao gồm danh mục hiện trạng, quy hoạch 

tất cả các công trình hồ, đập thủy lợi, công trình cấp nước, cống, trạm 

bơm...có nhiệm vụ điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên 

nước trong kỳ quy hoạch.  

- Bổ sung nội dung xác định hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai 

thác, sử dụng nước trong đó cần cụ thể các vị trí đặt trạm, nguồn nước 

giám sát, nội dung giám sát. 

3. 
Phương án bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống, khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây ra 
  

 

Rà soát nội dung về xác định các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục 

hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức 

năng của nguồn nước; xác định hệ thống giám sát chất lượng nước, 

giám sát xả nước thải vào nguồn nước. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, bổ sung nội dung về xác định các giải pháp 

bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm 

hoặc suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng của 

nguồn nước; xác định hệ thống giám sát chất lượng 

nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước tại phần II 

mục XI-2. 

 

- Về các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, 

hoặc suy thoái, cạn kiệt để đảm bảo chức năng của nguồn nước, đề 

nghị nghiên cứu bổ sung nội dung: điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước quan trọng, lập hành lang bảo 

vệ nguồn nước, thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở lòng bờ, 

bãi sông, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...; 

- Về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng chống, 

khắc phục, cảnh báo, dự báo và giảm thiểu tác hại do nước gây ra, đề 

nghị nghiên cứu bổ sung nội dung: xây dựng vận hành, tích hợp hệ 

thống thông tin dữ liệu tài nguyên nước của địa phương với trung ương, 

nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và 

kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

nguồn nước thông qua việc kết nối, truyền dữ liệu về hệ thống giám 

sát theo quy định; 

- Tỉnh đã ban hành Danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước, đề nghị 

khẩn trương ban hành danh mục về nguồn nước nội tỉnh, danh mục hồ 

ao không được san lấp, danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt làm căn cứ cho việc lập các phương án bảo vệ, lưu 

thông dòng chảy, tích trữ nước, chống ngập úng trong nội dung bảo vệ 

tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra, làm căn cứ cho việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất 

đai theo khu chức năng, theo loại đất (quy định tại khoản 7 Điều 28 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP), trong đó có đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối và mặt nước chuyên dùng (quy định tại Điều 10 Luật Đất đai). 

XII. 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ 

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU 

  

 

Rà soát bổ sung, hoàn thiện nội dung phân vùng rủi ro cho các loại 

hình thiên tai; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng 

với biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

Văn bản số 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Đã tiếp thu, rà soát nội dung này theo quy định 

 

Đề nghị tham khảo các khuyến nghị tại Kịch bản biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật, 

công bố để có phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến 

đổi khí hậu phù hợp. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình: 

Quá trình nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, Liên danh 

tư vấn đã tham khảo các kịch bản biến đổi khí hậu năm 

2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 

 
Bổ sung các giải pháp, phương án ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm 

góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các 

bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu về 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giải trình: 

Các giải pháp, phương án ứng phó với biến đổi khí hậu 

đã được thể hiện tại mục XII [Phương án phòng, chống 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; đồng thời sử dụng 

thông tin, dữ liệu của Kịch bản biến đổi khí hậu (phiên bản cập nhật 

năm 2020). 

thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh], 

phần II, Báo cáo quy hoạch. Trong đó đã tính đến các 

mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và 

tham khảo thông tin, dữ liệu của Kịch bản biến đổi khí 

hậu (phiên bản cập nhật năm 2020). 

 

+ Rà soát bổ sung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê 

trên địa bàn Tỉnh. 

+ Bổ sung nội dung về dự báo nguy cơ thiên tai, biến đổi khí hậu tác 

động đến phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trên cơ sở diễn biến, xu thế của thiên tai, công tác phòng, chống 

thiên tai ở địa phương và kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đã tiếp thu, rà soát, bổ sung tại mục XII, phần II, Báo 

cáo quy hoạch 

XII

I. 

DANH MỤC DỰ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC 

HIỆN 
  

1. Nguyên tắc xác định dự án ưu tiên đầu tư   

 

Đối với các dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công cần phải 

đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công và gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn theo 02 giai đoạn: 

2021-2025 và 2026-2030.  

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 
Tiếp thu, thực hiện theo đúng quy định 

2. 
Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, dự án quan trọng của tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu đến năm 2030 
  

 
Nghiên cứu bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng: cảng cá tại Cát 

Lở và Gò Găng; khu neo đậu tránh trú bão cho tầu cá tại cửa sông Dinh, 

Côn Đảo, sông Cửa Lấp; Trung tâm nghề cá lớn; khu bảo tồn biển Côn 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Tiếp thu, bổ sung 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

Đảo, khu vực Xuyên Mộc, Đông Nam mũi Nghinh Phong; và các dự 

án khác liên quan tới phát triển lĩnh vực Thủy sản. 

 

Đề nghị rà soát, bảo đảm danh mục dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư 

phù hợp với khả năng huy động nguồn lực thực hiện theo phân kỳ đầu 

tư trong thời kỳ quy hoạch (các dự án từ cấp liên huyện trở lên); đối 

với các dự án, công trình quy mô nhỏ (cấp huyện, xã…) có thể nghiên 

cứu để đưa vào các danh mục khác. Đồng thời, đề nghị rà soát các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, trợ giúp xã hội (gồm cả cơ 

sở cai nghiện ma túy), nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách 

mạng trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với nhu cầu phát 

triển của địa phương. 

Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Đã tiếp thu, rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo định 

hướng phát triển các ngành, lĩnh vực  

 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung dự án Đường ống khí thiên nhiên hóa lỏng 

(LNG) Sơn Mỹ - Phú Mỹ với công suất tối đa 8 tỷ m3/năm, vận hành 

sau năm 2020 theo Công văn số 138/TTg-KTN ngày 16 tháng 01 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND Tỉnh Bình 

Thuận 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại điểm b, khoản 

1.2.3, mục V, Phần II và Phụ lục I, Phần phụ lục. 

 

- Đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin bao gồm quy mô đầu tư, 

phân kỳ, nguồn vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo. Ngoài ra, đề nghị rà soát cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến thực 

hiện các dự án giáo dục và đào tạo đảm bảo hợp lý, phù hợp. 

- Đề nghị xem lại dự án: “Trường Đại học công lập đào tạo đa ngành 

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ”. Trong phần phương hướng phát triển 

giáo dục và đào tạo Mục 3.1 (trang 417) và phương án phát triển hạ 

tầng giáo dục và đào tạo Mục 2.1 (trang 556) không có nêu về việc 

thành lập thêm mới trường đại học.  

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Tiếp thu, điều chỉnh bổ sung nội dung về nâng cấp 

Trường Cao đẳng sư phạm thành trường Đại học công 

lập 

 PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

I. GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ   

 

Đề nghị làm rõ các giải pháp huy động vốn cho phát triển đồng bộ hệ 

thống hạ tầng, đặc biệt là vốn FDI, ODA, đầu tư theo hình thức đối tác 

PPP …và tính tự chủ của tỉnh trong việc cân đối nguồn vốn để thực 

hiện các nhiệm vụ. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Giải trình:  

Báo cáo Quy hoạch đã trình bày giải pháp huy động đối 

với từng nguồn vốn (ngân sách, tín dụng, doanh nghiệp 

trong nước, FDI, dân cư) tại tiểu mục 1, mục I, phần III 

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn phương án kịch bản kỳ vọng, nhưng 

chưa phân kỳ kinh phí cụ thể từng năm. Đề nghị Tỉnh báo cáo phân kỳ 

kinh phí thực hiện theo từng nguồn vốn, từng năm để đảm bảo tính khả 

thi của việc xây dựng dự toán quy hoạch. Đồng thời, đề nghị Tỉnh rà 

soát và dự kiến danh mục dự án đầu tư cho từng giai đoạn cụ thể để 

làm căn cứ triển khai thực hiện cho đồng bộ, phù hợp với quy định của 

pháp luật về đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn. 

Bộ Tài chính 

Giải trình:  

Phương án phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch 

chỉ dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho từng giai đoạn 5 

năm, kinh phí thực hiện theo từng năm sẽ được cụ thể 

hóa trong các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng 

năm của tỉnh. 

 

Đối với nội dung về giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, đề nghị 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm các giải pháp thu hút nguồn 

vổn ngoài ngân sách nhà nước, tăng cường thực hiện thu hút đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư (nếu có thể). 

Bộ Tư Pháp 

Giải trình:  

Giải pháp thu hút nguốn vốn đầu tư  ngoài ngân sách 

nhà nước đã được trình bày tại điểm 1.3, mục I, phần 

III, Báo cáo quy hoạch tỉnh 

II. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC   

 

Đề nghị cần cụ thể hóa các giải pháp và có các chương trình hành động, 

lộ trình thực hiện các giải pháp để đảm bảo khả thi. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Giải trình:  

Chương trình hành động và lộ trình thực hiện sẽ được 

UBND tỉnh xây dựng và ban hành sau khi quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

III. 
GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, LIÊN KẾT PHÁT 

TRIỂN 
  

1. Các giải pháp chung   

 

Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung theo hướng bám sát các nội dung, định 

hướng về công tác cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 

Bộ Nội vụ 

Đã tiếp thu, rà soát, theo các quy định hiện hành 

 
Cần chú trọng đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách khả thi để bảo 

đảm thực hiện Quy hoạch. 
Bộ Tư pháp 

2. Giải pháp liên kết, phối hợp đối với từng vùng, khu vực   

 

Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển còn thiếu sự gắn kết 

giữa các tỉnh trong vùng về phát triển kinh tế biển, hình thành các tour, 

tuyến trong liên kết phát triển du lịch liên tỉnh; hợp tác với các tỉnh lân 

cận trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên kết 

khai thác các khu vực có vai trò động lực của vùng. 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Đã tiếp thu, bổ sung tại tiểu mục 2 [Giải pháp liên kết, 

phối hợp đối với từng vùng, khu vực], mục III, phần 

III, Báo cáo quy hoạch 

IV. 
GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN CÁC HOẠT ĐỘNG 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN 
  

 Không có ý kiến   

V. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

 
Đề nghị xác định rõ các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung, 

phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng vùng liên 
Bộ Xây dựng Giải trình:  
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện cần được tổ chức lập, phê 

duyệt để đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn tỉnh. Bổ sung giải pháp 

quản lý, triển khai quy hoạch khi được phê duyệt, đặc biệt đối với giải 

pháp quản lý quy hoạch sứ dụng đất cho các công trình hạ tầng kỹ thuật 

(xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, cơ sờ hỏa tảng) trong thời gian tới để 

đám bảo triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuận 

lợi trong quá trình giải phóng mặt bàng. 

Các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung, phân 

khu chức năng… thực hiện theo quy định của Luật Xây 

dựng và các Luật chuyên ngành.  

Giải pháp quản lý, triển khai quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất và triển khai dự án được thể hiện tại 

mục IV [Giải pháp về quản lý không gian các hoạt động 

kinh tế - xã hội và đô thị - nông thôn] 

 PHỤ LỤC 

I. 

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 

  

 Không có ý kiến   

II. 

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 

  

1 

Đề nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư tuyến tuyến đường sắt Biên Hoà-

Vũng Tàu thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030 và hoàn thành giai 

đoạn sau năm 2030 cho phù hợp với QH mạng lưới đường sắt quốc gia 

đã được phê duyệt. 
Bộ Giao thông Vận 

tải 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục II, Phần 

phụ lục. 

2 

Đề nghị rà soát, bổ sung danh mục thứ tự ưu tiên thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 27 Luật QH. Bổ sung sơ bộ tổng mức đầu tư của 

dự án trong danh mục dự án. Làm rõ tính khả thi việc huy động tổng 

nhu cầu đầu tư trên cơ sở kết quả đầu tư trong các giai đoạn trước đây.  

Giải trình 

Việc xác định tổng mức đầu tư và tính khả thi sẽ được 

triển khai thực hiện tại bước xây dựng Báo cáo tiền khả 

thi và Báo cáo khả thi để xin Chủ trương đầu tư và 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

Quyết định đầu tư của các công trình, dự án theo Luật 

Đầu tư. Tại báo cáo Quy hoạch tỉnh chỉ xác định tên 

nhiệm vụ các công trình, dự án cần thiết phải đầu tư đáp 

ứng yêu cầu phát triển của tỉnh thời kỳ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

 CÁC Ý KIẾN KHÁC   

 Xây dựng bổ sung báo cáo tóm tắt quy hoạch 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch theo 

quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng 

dẫn 

 

Đề nghị xem xét, kết cấu lại các nội dung trong báo cáo quy hoạch theo 

thứ tự quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị 

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

 

Các số liệu được sử dụng: thống nhất lấy mốc thời gian cuối là năm 

2020; các số liệu được sử dụng trong báo cáo quy hoạch phải đảm bảo 

tính thống nhất, phù hợp với số liệu trong Niên giám thống kê đã được 

công bố. 

 

Rà soát, sắp xếp lại phần hệ thống các bản đồ theo quy định tại phần 

IX Phụ lục kèm theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 

của Chính phủ; đồng thời sắp xếp hệ thống bản đồ theo đúng danh mục 

được liệt kê để dễ theo dõi, đánh giá; đồng thời cập nhật, bổ sung, hoàn 

thiện Hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch theo quy định của 

pháp luật. 

 
Đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung của báo cáo ĐMC theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời lấy ý kiến của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

với quy hoạch theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 

Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch: đề nghị xem xét, bổ sung nội 

dung về quy trình lập quy hoạch tỉnh trong báo cáo quy hoạch tỉnh hoặc 

thể hiện dưới hình thức một văn bản riêng khi trình thẩm định. 

 

Việc tích hợp các nội dung đề xuất vào quy hoạch: 

- Một số nội dung trong báo cáo quy hoạch mới chỉ dừng lại ở việc 

đánh giá tình hình phát triển và liệt kê số lượng hạ tầng hiện có của 

ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2020 mà chưa đánh giá được sự 

phù hợp, hạn chế về sự phân bố không gian; đề nghị xem xét sử dụng 

các công cụ phân tích không gian để đánh giá cấu trúc phát triển hiện 

có theo ngành, lãnh thổ nhằm đề ra định hướng phát triển các địa bàn 

ưu tiên, địa bàn còn khó khăn và định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành, 

lãnh thổ cho phù hợp.  

- Cần rà soát để đảm bảo có sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu phát 

triển, bố trí không gian phát triển và giải pháp thực hiện quy hoạch; 

xem xét bổ sung nội dung cần tích hợp vào phương án phát triển ngành, 

lĩnh vực trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đảm bảo tính khái quát 

cao nhưng vẫn đầy đủ các nội dung cơ bản.  

 

Dự thảo Báo cáo chưa đề cập đến việc khai thác, sử dụng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia để phục vụ nhiệm vụ lập Quy hoạch nêu trên. Việc 

xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch cần được thực hiện trên 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa và cập nhật, do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống bản đồ và cơ 

sở dữ liệu quy hoạch theo quy định 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

- Đối với tỷ lệ bản đồ dùng cho quy hoạch chưa tuân thủ theo mục IX 

phụ lục 1 của 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. 

- Về hệ thống bản đồ dùng trong các dự thảo báo cáo: Toàn bộ bản đồ 

hiện trạng và bản đồ quy hoạch mới chỉ là các sơ đồ chưa đủ tiêu chí 

của bản đồ như: Chưa có tỷ lệ và cơ sở toán học của bản đồ, nội dung 

phần ghi chú bản đồ chưa đầy đủ so với nội dung bản đồ, chưa có ghi 

chú nguồn gốc bản đồ, ký hiệu đường địa giới hành chính chưa chính 

xác... Đề nghị rà soát toàn bộ hệ thống bản đồ dùng cho quy hoạch, 

trong đó phải thể hiện đầy đủ và cập nhật chính xác đường địa giới 

hành chính các cấp, tên đơn vị hành chính, tên biển, tên đảo của Việt 

Nam. Đối với bản đồ phải có đầy đủ cơ sở toán học, các ký hiệu trong 

nội dung bản đồ phải thống nhất với phần ghi chú của bản đồ. Khi biểu 

thị hình ảnh bản đồ Việt Nam thì phải thể hiện đầy đủ chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia đối với vùng biển, hải đảo của Việt Nam theo 

quy định của Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Bổ sung thêm quy định vào trong Dự thảo Báo cáo tổng hợp quy 

hoạch, sau khi hoàn thành phải thực hiện việc kết nối dữ liệu bản đồ 

quy hoạch nêu trên với Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam 

theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đo đạc và bản đồ. Sản phẩm 

bản đồ quy hoạch phải ở định dạng GeoTiff hoặc GeoPDF để đảm bảo 

việc kết nối, chia sẻ và sử dụng chung với các hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia khác. 

 

Bổ sung nội dung về đánh giá thực trạng, cơ sở lý luận và thực tiễn, đề 

xuất phương án quy hoạch đơn vị hành chính thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trong Quy hoạch tỉnh. 

Bộ Nội vụ 

 

Giải trình:  

Theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 

Nghị định 37/NĐ-CP, nội dung quy hoạch tỉnh không 

có phương án quy hoạch đơn vị hành chính. 



68 

 

 

 

TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

 

Bổ sung, rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thảo Quy hoạch, bảo đảm 

thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch ngành, lĩnh 

vực và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu 

cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định tại Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bộ Nội vụ 

 

Giải trình:  

Theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 

Nghị định 37/NĐ-CP, nội dung quy hoạch tỉnh không 

có nội dung về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 

Rà soát, chỉnh sửa một số khái niệm sử dụng trong báo cáo quy hoạch, 

cụ thể: 

- Thống nhất trong việc sử dụng khái niệm: “tổng thu từ du lịch” thay 

cho các khái niệm “doanh thu từ hoạt động du lịch”; “du lịch văn hóa 

hoặc du lịch văn hóa lịch sử” thay cho các khái niệm “du lịch tâm linh”, 

“du lịch văn hóa - tâm linh”, “du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh” trong 

toàn văn báo cáo để phù hợp với khái niệm dùng chung trong lĩnh vực 

du lịch. 

- Không sử dụng khái niệm “vùng du lịch”, “vùng đô thị du lịch” để 

tránh nhầm lẫn với vùng của cả nước bao gồm nhiều tỉnh/thành phố 

khác nhau; thống nhất về cách gọi, phân chia các không gian phát triển 

du lịch trên địa bàn Tỉnh. 

Bộ Văn hoá Thể thao 

và Du lịch 

Đã tiếp thu, thống nhất sử dụng thuật ngữ; bổ sung hệ 

thống bản đồ theo quy định 

Bổ sung nội dung lập bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, theo quy định tại điểm h, khoản 7, Điều 28 Nghị định 37. 

 Bổ sung Báo cáo tóm tắt QH. 

Bộ Giao thông Vận 

tải 

Đã tiếp thu, bổ sung báo cáo tóm tắt những nội dung 

chủ yếu của Quy hoạch tỉnh. 

 
Bổ sung phụ lục chi tiết nội dung liên quan đến GTVT như đánh giá 

hiện trạng, công tác dự báo nhu cầu vận tải, định hướng phát triển 

Giải trình:  

Nội dung dự báo nhu cầu vận tải đã được nghiên cứu 

trình bày tại khoản 1.1.2, mục V, Phần II. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ quan, tổ chức 

góp ý 
Tiếp thu, giải trình 

KCHT giao thông, đặc biệt đối với các tuyến đường bộ làm cơ sở pháp 

lý triển khai trong giai đoạn tiếp theo. 

 

- Đối với hệ thống sơ đồ, bản đồ: đề nghị rà soát bảo đảm phù hợp quy 

định tại mục IX Phụ lục I NĐ số 37/2019/NĐ-CP; bổ sung danh mục 

bản vẽ, số hiệu bản vẽ để thuận tiện cho việc theo dõi.  

- Nội dung thể hiện trên bản đồ: cùng một đối tượng nhưng được thể 

hiện khác nhau về ký hiệu, màu sắc giữa các bản đồ chuyên đề. Đề 

nghị rà soát, điều chỉnh cho chính xác, thống nhất. 

Đã tiếp thu, hiện nay liên danh tư vấn đang tiếp tục cập 

nhật, điều chỉnh và hoàn thiện việc thể hiện Quy hoạch 

tỉnh bằng hệ thống bản đồ sau khi UBND tỉnh và Tỉnh 

ủy cho ý kiến thống nhất về các Phương án tổ chức 

không gian tổng thể kinh tế - xã hội và các Phương án 

phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Bổ sung dự thảo Tờ trình, QĐ phê duyệt QH tỉnh BRVT của cấp thẩm 

quyền trong quá trình lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên 

quan. 

Đã tiếp thu, bổ sung Tờ trình đề nghị thẩm định và dự 

thảo Quyết định trình Thủ trướng Chính phủ về phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tỉnh. 

 
Rà soát, bổ sung phụ lục thống kê QH các điểm đấu nối với đường 

quốc lộ trên địa bàn tỉnh. 

Đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung trong phần định hướng 

tại khoản 1.1.3, mục V, Phần II 

 
Bản đồ quy hoạch thông tin truyền thông: đề nghị bổ sung quy hoạch 

ngầm hóa mạng cáp viễn thông 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Giải trình: 

Quy hoạch ngầm hóa mạng cáp viễn thông sẽ được thể 

hiện tại các quy hoạch xây dựng do vậy không đưa vào 

quy hoạch tỉnh. 
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PHỤ LỤC 2 

Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của 

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

1 Các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường: nội dung của các 

phương án phát triển còn chung chung và cần bổ sung cụ thể các hoạt động (các dự 

án) có khả năng tác động đến môi trường của Quy hoạch 

Đã rà soát, chỉnh sửa quan điểm, mục tiêu, phương án 

của quy hoạch được chọn tại mục 1.4, chương 1 

2 Phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: báo cáo ĐMC cần nghiên cứu ảnh 

hưởng của Quy hoạch (các vấn đề môi trường chính) đến các khu vực xung quanh địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung phạm vi ĐMC tại mục 2.1.1, 

chương 2 

3 Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch:  

3.1 Bổ sung các thông tin, số liệu về ô nhiễm nước đến nguồn lợi hải sản, ô nhiễm môi 

trường do rò rỉ và tràn dầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, và bổ sung số liệu đến năm 2021 

làm cơ sở để đánh giá 

- Các số liệu về hiện trạng các thành phần môi trường 

sử dụng số liệu từ Hiện trạng môi trường 5 năm giai 

đoạn 2016 - 2020, báo cáo sẽ tiếp tục cập nhật số liệu 

năm 2021 

3.2 Bổ sung hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng nước đặc 

biệt là vấn đề xử lý nước bị nhiễm mặn 

Đã bổ sung hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước tại mục 2.2.1.2, tiểu mục (2), chương 2 

3.3 Báo cáo đã nêu ra các loài thực vật quý hiếm, hệ động vật rừng,… tuy nhiên, cần làm rõ 

hơn sự phân bố trong các vùng, khu vực bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch 

Các loài động, thực vật rừng quý hiếm, có giá trị bảo 

tồn đều nằm trong các khu vực quy hoạch các khu bảo 

tồn. 

3.4 Bổ sung mô tả đặc điểm tự nhiên của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã 

được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 2.2.2, chương 2 

4 Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng: đề nghị phân chia thành 

02 nhóm phương pháp (các phương pháp ĐMC và các phương pháp khác) 

Đã chỉnh sửa các phương pháp ĐMC tại mục 3, phần 

Mở đầu 
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STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

5 So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục 

tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh: bổ sung đánh 

giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu Quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính 

sách về bảo vệ môi trường của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Đã bổ sung tại mục 3.1.1.10 và mục 3.1.2 

6 Kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực của Quy 

hoạch: 

 

6.1 Bổ sung đầy đủ nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi 

trường chính trong trường hợp không thực hiện Quy hoạch (dựa trên cơ sở các vấn đề 

môi trường chính đã được xác định). 

Đã bổ sung tại mục 3.3.2.3, chương 3  

6.2 Bổ sung kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực 

của Quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 3.4.2, chương 3 

7 Tác động biến đổi khí hậu: bổ sung đánh giá, dự báo đầy đủ tác động của Quy hoạch 

đến biến đổi khí hậu và ngược lại, thực hiện đánh giá theo quy định tại Thông tư số 

01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu trên cơ 

sở kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 3.4.2, chương 3 

8 Kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính khi thực 

hiện quy hoạch; giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của 

các vấn đề môi trường chính: 

 

8.1 Việc dự báo xu hướng, đánh giá tác động của các ngành kinh tế khi triển khai Quy 

hoạch đến môi trường cần thực hiện theo từng vấn đề môi trường chính đã lựa chọn. 

Trong đó bổ sung đánh giá tác động tổng hợp của các dự án đến vấn đề môi trường xã 

hội (chuyển đổi đất sản xuất, đất ở, đất rừng,… để thực hiện dự án của Quy hoạch) 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 3.4.1, chương 3 
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STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, giải trình 

8.2 Làm rõ kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính 

khi thực hiện Quy hoạch và cơ sở để đánh giá được mức độ tác động tích cực, tiêu cực 

của các vấn đề môi trường chính 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 3.4.1, chương 3 

8.3 Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi 

trường chính đã đưa ra 04 nhóm giải pháp gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách pháp 

luật; giải pháp về tổ chức, quản lý; giải pháp về công nghệ, kỹ thuật và giải pháp ứng 

phó, thích ứng với biến đổi khí hậu 

 

a Đối với giải pháp giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nguy hại cần cụ thể các giải pháp 

tổ chức quản lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; rà soát mục tiêu, chỉ tiêu 

về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong dự thảo Báo cáo quy hoạch để phù 

hợp với Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 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; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 4.1.2.1 và 4.1.3.1, 

chương 4 

b Đối với giải pháp bảo vệ tài nguyên nước và cải thiện chất lượng nước mặt, nước 

ngầm cần làm rõ phương án kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các cơ sở sản xuất 

kinh doanh dịch vụ ven biển 

Giải pháp bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ được 

trình bày tại mục 4.1.3.1, chương 4 

c Đối với giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học cần làm rõ phương án thực hiện bảo tồn tại 

chỗ và bảo tồn chuyển đổi đối với các loài động thực vật đã đề xuất trong báo cáo 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 4.1.3.1, chương 4 

9 Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch:  

9.1 Về phân vùng môi trường: đề nghị rà soát, bổ sung các đối tượng trong phân vùng môi 

trường (bao gồm vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải, vùng khác) theo 

quy định tại Điều 22 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 4.2.2, chương 4 
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9.2 Về định hướng thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư được 

đề xuất trong Quy hoạch cần bổ sung thông tin về các nhóm đối tượng có khả năng bị 

tác động và dự báo khu vực bị tác động theo mẫu được quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

- Đã chỉnh sửa tại mục 4.2.3, chương 4 

10 Kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược 

 

10.1 Mô tả rõ quá trình, cách thức tham vấn trong đó nêu rõ tham vấn được thực hiện ở những 

bước nào trong quá trình thực hiện ĐMC 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 5.1.3, chương 5 

10.2 Làm rõ các đối tượng được tham vấn Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 5.1.2.2, chương 5 

10.3 Bổ sung nội dung tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và cụ 

thể các nội dung giải trình, tiếp thu theo từng chương của báo cáo (mẫu bảng tổng hợp 

được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

Đã chỉnh sửa, bổ sung tại mục 5.2, chương 5 

11 Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường (nếu có), kiến nghị phương hướng và giải pháp 

khắc phục: 

 

11.1 Theo nội dung báo cáo ĐMC đã đưa ra 07 vấn đề môi trường chính do vậy, báo cáo 

cần cụ thể hóa các giải pháp để giảm thiểu tác động đối với từng vấn đề môi trường 

chính 

- Đã bổ sung tại mục 1, phần kết luận, kiến nghị và cam 

kết 

11.2 Làm rõ các giải pháp về bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển, phục hồi rừng ngập mặn - Đã bổ sung tại mục 1, phần kết luận, kiến nghị và cam 

kết 
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