
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày            tháng 12 năm 2021 

V/v triển khai Chỉ thị số 

31/CT-TTg ngày 24/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về 

đổi mới và tăng cường tổ 

chức thực hiện Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

  

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố ven biển.  

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gửi kèm), 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố ven biển:  

- Cần nỗ lực cao, đổi mới sáng tạo, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu 

quả, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý dứt điểm, không để kéo dài các nhiệm vụ 

được giao. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần lựa chọn, xác định các dự 

án ưu tiên để tập trung đầu tư, tạo động lực thực sự cho phát triển bền vững kinh 

tế biển. Đẩy mạnh hơn nữa, huy động mọi nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế 

biển nói chung, kết cấu hạ tầng biển và ven biển nói riêng. Rà soát chính sách 

hiện hành trên cơ sở yêu cầu thực tiễn để tìm ra, chỉ rõ các chính sách, quy định 

đang kìm hãm các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển để kiến nghị 

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành tháo gỡ. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển đổi số các ngành 

kinh tế biển; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích hình thành, phát triển 

các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư trong các ngành/lĩnh vực kinh tế biển, đặc biệt là 

06 ngành kinh tế biển xác định trong Chương trình hành động số 246-CTr/TU 

ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Quyết định số 

897/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, đây 

là những ngành kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm 

động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung, 

tăng cường triển khai đồng bộ các khâu đột phá, giải pháp chủ yếu về phát triển 

bền vững kinh tế biển được nêu tại Chương trình hành động số 246-CTr/TU ngày 

02/01/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Quyết định số 

897/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; 

đồng thời, rà soát các Chương trình, Kế hoạch hành động đã ban hành đảm bảo 

phù hợp với tình hình mới và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển 

bền vững kinh tế biển. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiện toàn 

và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy về quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất 

về biển và hải đảo theo Nghị quyết số 26/NQ-CP; tham mưu thành lập Ban Chỉ 

đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tại địa phương phân 

công nhiệm vụ cụ thể để triển khai. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương 

và các cơ quan có liên quan: 

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Quy hoạch tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các quy 

hoạch được tích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, trong đó trọng tâm là 

phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng.  

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị đề xuất Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tích hợp các nội dung về phát triển kinh tế biển của tỉnh 

vào Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ.  

- Tập trung, ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có các 

nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ 

nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP; trước 

mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối, nâng 

cao hạ tầng xã hội nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế biển; kêu gọi, xúc tiến, 

thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với 

môi trường. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động, bố trí nguồn vốn để thực hiện 

các nhiệm vụ dự án thuộc đối tượng đầu tư công để thực hiện phát triển bền vững 

kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-

CP và các hướng dẫn có liên quan. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng 

năm để triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm thực hiện được các 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=26/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=26/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=26/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=26/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP. 

5. Giao Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên 

quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế biển trên địa bàn tỉnh; đồng thời tính 

toán, cung cấp số liệu cho các Sở, ngành và địa phương báo cáo kinh tế biển theo 

quy định 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn 

đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, định kỳ hằng năm báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh;  

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;   

- Lưu: VT.     HC 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Trần Quốc Nam 

 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=26/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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