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KẾ HOẠCH 
Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
(Phê duyệt Kèm theo Quyết định số 339 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 6  năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, 

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025,  

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch nâng cao năng 
lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

- Tập trung thu hút đầu tư hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, xây dựng Trung 
tâm Logistics cấp khu vực (quy mô hạng II) tại Cảng biển tổng hợp Cà Ná nhằm 
hình thành một cụm liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau (Cảng cạn, Ga đường sắt, khu công 
nghiệp Cà Ná, tổng kho xăng dầu) phát huy tối đa công năng mỗi công trình; hình 
thành chuỗi liên kết để cùng thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam, các khu công 
nghiệp, Cảng biển tổng hợp Cà Ná nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giữa tỉnh Ninh 
Thuận với các vùng kinh tế Đông Nam bộ và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên. 

- Hình thành các doanh nghiệp dịch vụ logistics đầu tàu, đồng thời hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên 
nghiệp, nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, ứng dụng các 
công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics.  

- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về logistics, 
góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất của 
doanh nghiệp. 

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Năm 2022: Rà soát tình hình thực hiện và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ 
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh. 

2. Năm 2023: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh 
và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai 
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thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu thực tiễn, tổ chức xây dựng Đề án khoa học “Phát 
triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, định hướng đến 
năm 2045”. 

3. Năm 2024: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh 
và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 
khai thực hiện Đề án khoa học “Phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. 

4. Năm 2025: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát 
triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 

1. Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics  

- Triển khai, áp dụng hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 
logistics phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của tỉnh. 

- Phổ biến, tuyên truyền về các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến 
dịch vụ logistics; triển khai thực hiện các giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển 
dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh. 

2. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ hạ tầng 
giao thông, cơ cấu sản xuất và dịch vụ vận tải gắn với mục tiêu phát triển ngành 
dịch vụ logistics. 

- Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, gồm công trình 
giao thông vận tải (vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, đường hàng không), 
cảng biển, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics quy mô hạng II, các thiết  bị,… 
phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ logistics.  

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 
vào quý II/2022; đầu tư và đưa vào hoạt động Cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2 
trước năm 2030; đẩy nhanh thực hiện dự án đường giao thông nối cao tốc Bắc 
Nam với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná. 

- Triển khai lập Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm Logistics Cà Ná 
quy mô hạng II sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương xây 
dựng Dự án. 

- Hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch sân 
bay lưỡng dụng Thành Sơn. Triển khai thực hiện dự án và đưa vào hoạt động trước 
năm 2035 sau khi có quyết định chủ trương đầu tư. 

- Đẩy mạnh tái cơ cấu dịch vụ vận tải nhằm phát triển thị trường vận tải có 
cơ cấu hợp lý phù hợp điều kiện giao thông vận tải của tỉnh.  

3. Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ 

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án khoa học “Phát triển dịch vụ logistics trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. 
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- Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành chủ lực của 
tỉnh áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: nông sản, thủy sản, dệt 
may,… 

- Từng bước tích hợp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và 
các ngành dịch vụ khác. 

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ 
logistics. 

4. Phát triển thị trường dịch vụ logistics 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics; thu hút nguồn hàng 
từ các tỉnh Đông Nam bộ và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây 
Nguyên qua Cảng tổng hợp tổng hợp Cà Ná và ngược lại; hỗ trợ nâng cao hiệu quả 
khai thác, mở rộng nguồn hàng; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về logistics.  

- Khuyến khích liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
nhằm tạo nên sức mạnh để triển khai, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm 
hoạt động của các doanh nghiệp. 

5. Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực 

- Tổ chức đào tạo về logistics đa dạng hóa các hình thức (đào tạo trực tuyến, 
đào tại tại trường, đào tạo tại chỗ tại các doanh nghiệp); đẩy mạnh đào tạo nghề về 
logistics nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương.  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về logistics cho cán bộ quản lý nhà 
nước ở các sở, ngành, địa phương, quản lý doanh nghiệp để vận dụng trong hoạt 
động chuyên môn của đơn vị mình. 

6. Các nhiệm vụ khác 

- Tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logistics ở tỉnh để giúp 
UBND tỉnh điều phối các hoạt động về logistics 

- Tổ chức đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp dịch vụ 
logistics nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến, chuyển đổi số trong 
hoạt động logistics. 

- Triển khai thu thập dữ liệu thống kê về logistics theo hệ thống chỉ tiêu 
thống kê ban hành. 

- Bố trí nguồn lực ngân sách triển khai đề án liên quan đến phát triển dịch vụ 
logistics. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm 
của các Sở, ngành liên quan và các địa phương phân cấp của pháp luật về ngân 
sách nhà nước, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương; nguồn tài trợ, 
nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn huy động hợp 
pháp khác. 

2. Các sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng dự toán 
kinh phí các nhiệm vụ thuộc phạm vi chi của ngân sách tỉnh, gửi Sở Tài chính tổng 
hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện 
kế hoạch hàng năm theo quy định hiện hành. 

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm và 
thực hiện đúng các quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch này và căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ đã được phân công, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn 
vị liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, ngành và địa 
phương theo nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch; chủ động, 
triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo trước ngày 05 tháng 11 hàng năm 
gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công 
Thương. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 
này; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công 
Thương theo quy định. 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có nội dung, 
cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành và các đơn vị liên quan chủ động báo cáo về 
Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 
định./. 
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