
 
 

PHỤ BIỂU 2 
CÁC CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THÀNH LẬP KHU KINH TẾ  

VEN BIỂN PHÍA NAM TỈNH 
(Đính kèm Kế hoạch số 4823 ngày 07 /11/2022 của UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

I 
Các Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng khu 
kinh tế ven biển phía Nam. 

    

1 
Xây dựng và tích hợp Phương án phát triển Khu 
kinh tế ven biển phía Nam tỉnh vào Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Theo tiến độ phê 
duyệt của Quy 
hoạch tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

2 
Đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án Quy hoạch 
chung và Quy hoạch phân khu trên địa bàn vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh 

 Sở Xây dựng 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

3 Lập Quy hoạch phân khu Tổng kho xăng dầu. Tháng 12/2022 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

4 
Quy hoạch Chi tiết xây dựng Trung tâm 
logistics. 

 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

5 

Xây dựng Đề án bổ sung Trung tâm trung 
chuyển, tái tạo khí LNG Cà Ná với quy mô 4,8 
triệu tấn/năm vào Quy hoạch Quốc gia hạ tầng 
dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt. 

 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

6 
Sở Giao thông vận tải chủ trì, đẩy nhanh tiến độ 
lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ (1/2000) Cảng 
cạn.  

 Sở Giao thông vận tải 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

7 Tham mưu điều chỉnh Quy hoạch phân khu Cảng 
tổng hợp Cà Ná.  

 Sở Giao thông vận tải 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

8 
Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hạ tầng 
cảng biển tổng hợp Cà Ná và hệ thống giao 

Tháng 11/2022.  
 

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 
Giao thông 

Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

thông kết nối cảng với đường liên vùng lên các 
tỉnh Nam Tây Nguyên.  

9 

Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện 
Dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam 
với Quốc lộ 1 và Cảng tổng hợp Cà Ná: Làm 
việc với Nhà tài trợ để hoàn thành việc ký kết 
thỏa thuận tài trợ thực hiện triển khai thi công 
dự án thành phần 2. 

Tháng 11/2022 
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình 
giao thông  

Các Sở, ngành, địa 
phương 

 

10 

Đề xuất phương án phân chia tổ hợp các bến 
cảng còn lại của Cảng Tổng hợp Cà Ná (trừ 
bến 1A, 1B giai đoạn 1) để công bố danh mục 
mời gọi đầu tư.  

Tháng 11/2022 Sở Giao thông vận tải 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

11 

Tham mưu UBND tỉnh về cơ chế quản 
lý Cảng Tổng hợp Cà Ná, trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.  

Tháng 12/2022 Sở Giao thông vận tải 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

12 

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án 
giao thông đẩy nhanh tiến độ thi công xây 
dựng các công trình, dự án giao thông trọng 
điểm, kết nối: Hoàn thành đầu tư Cảng Tổng 
hợp Cà Ná giai đoạn 1 (các bến 1A và 1B) 
vào năm 2024 để thu hút lượng hàng hóa qua 
Cảng; đường liên vùng từ Thị trấn Tân Sơn đi 
Tà Năng huyện Đức Trọng- Lâm Đồng; tuyến 
đường kết nối Cảng Cà Ná với cao tốc Bắc 
Nam; chủ động tham mưu UBND tỉnh phối 
hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm 
quốc gia: Cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh; xúc 
tiến kêu gọi đầu tư khôi phục tuyến đường sắt 
răng cưa Tháp Chàm- Đà Lạt theo hình thức 
PPP; tuyến đường sắt kết nối với Nhà ga Cà 

 Sở Giao thông vận tải 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

Ná mới đến Cảng Tổng hợp Cà Ná. 

13 
Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Trung tâm 
logistics hạng II. 

 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

14 

Đẩy nhanh tiến độ công bố hồ sơ mời thầu, tổ 
chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trung 
tâm điện lực LNG Cà Ná theo chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 499-TB/TU 
ngày 08/9/2022.  

Tháng 11/2022 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

15 

Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Phước 
Minh 1 và Cụm công nghiệp Phước Minh 2 vào 
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp cuối năm. 
 

 Sở Công Thương 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

16 

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thuận 
Nam rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
để cập nhật, bổ sung các dự án đầu tư vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận 
Nam, làm cơ sở thu hút đầu tư; hướng dẫn các 
nhà đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá tác động 
môi trường của các dự án theo quy định. 
 

 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

17 

Tham mưu UBND tỉnh hoàn tất các hồ sơ đề 
xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Ná trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.  

Quý IV/2022. 
Ban Quản lý các Khu 
Công nghiệp tỉnh. 

Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

18 
Tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng 
điểm, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực 

 
Ban Quản lý các Khu 
Công nghiệp tỉnh. 

Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

hiện và lấp đầy các Khu, Cụm công nghiệp 
trên địa bàn, nhất là các Khu, Cụm Công 
nghiệp phía Nam của tỉnh để thúc đẩy lượng 
hàng hóa qua cảng 

19 

Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, để 
xem xét, nghiên cứu đề xuất diện tích, vị trí 
phù hợp, làm cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư hoàn 
thiện hồ sơ đề xuất dự án Dự án Nhà máy sản 
xuất Hydrogen. 

Theo tiến độ dự án 
UBND huyện Thuận 
Nam. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường; các Sở, ngành, 
địa phương 

 

20 

Hoàn thành các thủ tục cấp chủ trương đầu tư, 
để các dự án sớm đi vào hoạt động nhất là các 
dự án: Dự án đầu tư Trung tâm Điện lực LNG 
Cà Ná giai đoạn I 1.500 Mw; nhà máy trạm 
nghiền xi măng; Nhà máy hóa chất sau muối; 
Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen;...; Tăng 
cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điể 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện Thuận Nam, 
Ninh Phước. 

 

II 
Các nhiệm vụ Xây dựng Đề án Thành lập 
Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh 

    

1 

Xây dựng Phương án phát triển Khu kinh tế 
ven biển phía Nam tỉnh và tích hợp vào Quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.  

Theo tiến độ phê 
duyệt của Quy 
hoạch tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các Sở, ngành; UBND 
các huyện, thành phố. 

 

2 
Lập và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và 
dự toán kinh phí lập Đề án thành lập Khu kinh 
tế ven biển phía Nam tỉnh. 

Quý I/2025 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài Chính 

UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

3 
Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thường 
xuyên để xây dựng Đề án thành lập Khu kinh 
tế ven biển Phía Nam tỉnh. 

Quý I/2025 Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

4 
Đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề 
án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam 
tỉnh. 

Quý I/2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

5 
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký 
hợp đồng khiển khai xây dựng Đề án thành 
lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh. 

Quý II/2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

6 
Khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá tổng 
hợp phục vụ Đề án thành lập Khu kinh tế ven 
biển phía Nam tỉnh. 

Quý II/2025 
Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
đơn vị tư vấn 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

7 
Hoàn thành Đề án điều chỉnh Cảng Tổng hợp 
Cà Ná thành Cảng Tổng hợp loại I. 

Quý III/2025 Sở Giao thông vận tải 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

8 
Xây dựng và hoàn thành Đề án thành lập Khu 
kinh tế ven biển phía Nam tỉnh 

Quý III/2025 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đơn vị tư vấn. 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

9 
Lấy ý kiến các cơ quan, đon vị có liên quan, ý 
kiến phản biện của UBMTTQVN tỉnh, ý kiến 
thẩm định của Đảng Đoàn HĐND tỉnh. 

Quý III/2025 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và đơn vị tư 
vấn. 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

10 
Hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế ven 
biển phía Nam tỉnh, trình Ban thường vụ Tỉnh 
ủy thông qua 

Quý IV/2025 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và đơn vị tư 
vấn. 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

11 
Hoàn thiện, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển 
phía Nam tỉnh. 

Quý IV/2025 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và đơn vị tư 
vấn. 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

 

12 
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành 
lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh. 

Quý IV/2025 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và đơn vị tư 

Các Sở, ngành cấp tỉnh; 
UBND huyện Ninh 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành Đơn vị thực hiện Cơ quan phối hợp Ghi chú 

vấn. Phước, Thuận Nam, BQL 
các KCN tỉnh. 

13 
Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các thể chế, 
thiết chế để vận hành, quản lý khu kinh tế ven 
biển sau khi thành lập. 

Theo tiến độ lập Đề 
án 

Ban Quản lý các Khu 
Công nghiệp tỉnh. 

Ban Quản lý Khu công 
nghiệp tỉnh và các Sở, 
ngành, địa phương. 
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