
PHỤ LỤC 
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 
(Kèm theo Kế hoạch số 3745 /UBND-KTTH ngày 26 tháng 8  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Thời gian  

hoàn thành 

Hình thức 
ban hành 

I Ngành Giao thông vận tải    

1 
Tham mưu ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư 
phát triển thực hiện thắng lợi định hướng phát triển ngành 
giao thông. 

Sở Giao thông vận tải Trong năm 2022 
 

2 
Kêu gọi đầu tư Cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2 có khả 
năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 300.000 DWT hướng 
đến hình thành Cảng trung chuyển quốc tế. 

Sở Giao thông vận tải Trong năm 2023 
 

3 
Kêu gọi, thu hút đầu tư các công trình phụ trợ gắn với 
Cảng tổng hợp Cà Ná, trạm dừng nghỉ, bến xe, bãi đỗ xe 
để phát huy hiệu quả các công trình giao thông. 

Sở Giao thông vận tải Đến năm 2025 
 

4 
Tham mưu kiến nghị đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nối 
cảng tổng hợp Cà Ná với đường sắt Thống nhất tại Ga Cà 
Ná 

Sở Giao thông vận tải Trong năm 2022 
Văn bản 

của UBND 
tỉnh 

II Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

1 
Tham mưu ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư 
dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định 
số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022)”. 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Trong năm 2022  

2 
Hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án đầu tư từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước theo đúng quy định, trong đó tập 
trung các dự án Xây dựng Kênh chuyển nước Tân Giang - 

BQL dự án đầu tư xây 
dựng các công trình 
nông nghiệp và Phát 

Trong năm 2022 Quyết định 
phê duyệt 
dự án 



2 
 

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Thời gian  

hoàn thành 

Hình thức 
ban hành 

Sông Biêu, Hệ thống kênh tưới của Hồ chứa nước sông 
Than, cung cấp nước cho các dự án trọng điểm phía nam 

triển nông thôn 

III 
Ngành Công Thương 

 

   

1 

Tập trung triển khai Đề án xây dựng Ninh Thuận thành 
Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước, 
trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Trung tâm 
điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW, 
các dự án điện gió, điện mặt trời, các công trình hạ tầng 
truyền tải điện 500kV, 220kV đấu nối. 

Sở Công Thương Hằng năm Quyết định/ 
Công văn 

2 
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập 
khu kinh tế ven biển phía Nam Ninh Thuận 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 1/2024 Đề án 

3 

Kêu gọi, thu hút đầu tư công trình Trung tâm logistics gắn 
với Cảng tổng hợp Cà Ná để phát huy được tiềm năng lợi 
thế của Cảng biển. 

Sở Công Thương Trong năm 2023  

IV Ngành Xây dựng    

1 

Tập trung phát triển Khu đô thị Cà Ná, Khu đô thị mới 
Đầm Cà Ná, Khu đô thị phía Đông – Tây QL1A, Khu đô 
thị mới Phước Diêm, các đô thị trung tâm Phước Nam, 
Sơn Hải và Cà Ná thành các Khu đô thị mới, hiện đại, 
thông minh; tham mưu phát triển nhà ở xã hội để giải 
quyết nhà ở cho người lao động phục vụ các dự án tại khu 
vực trọng điểm phía Nam tỉnh. 

Sở Xây dựng Trong năm 2022  
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Thời gian  

hoàn thành 

Hình thức 
ban hành 

2 
Hoàn thành các đồ án quy hoạch đô thị khác trên địa bàn 
vùng. 

Sở Xây dựng Trong năm 2022 Quyết định 
của UBND 
tỉnh 

V Ngành Tài nguyên và Môi trường    

1 
Cập nhật các dự án thuộc Đề án vào Quy hoạch và Kế 
hoạch sử dụng đất 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Trong năm 2022  

2 

Chủ trì, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách giá đất 
làm cơ sở đấu giá, bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo 
nguồn thu từ đấu giá đất công và tài sản trên đất công để 
tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của vùng 
kinh tế trọng điểm phía nam. 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Trong năm 2022 
Quyết định 
UBND tỉnh 

VI Ngành Kế hoạch và Đầu tư    

1 
Hoàn thành, triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, bổ sung quy 
hoạch các ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, thống nhất 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Trong năm 2022 
 

2 

Tham mưu các cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu 
tư, thu hút đầu tư khu vực kinh tế tư nhân, chính sách 
khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, chính 
sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, cơ chế liên kết phát 
triển vùng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Trong năm 2022  

3 
Tham mưu bổ sung danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ 
tầng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sau khi cân đối 
được nguồn vốn 

Nghị quyết 
HĐND tỉnh 
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Thời gian  

hoàn thành 

Hình thức 
ban hành 

4 
Chủ trì phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và 
các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng hồ sơ, thủ tục 
thành lập khu kinh tế ven biển phía nam Ninh Thuận 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 1/2024 Nghị quyết 
Tỉnh ủy 

VII Ngành Tài chính    

1 
Tham mưu các giải pháp về tăng thu ngân sách hằng năm 
để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các dự 
án thuộc Đề án. 

Sở Tài chính Hằng năm  

VIII Ngành Lao động Thương binh và Xã hội    

1 
Tham mưu chính sách đào tạo, thu hút nguồn lao động có 
tay nghề, đội ngủ chuyên gia phục vụ cho các dự án trọng 
điểm và Khu công nghiệp phía nam 

Sở Lao động Thương 
bính Xã hội 

Trong năm 2022 Quyết định 
UBND tỉnh 

IX Ngành Văn hóa Thể thao Du lịch    

1 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham 
mưu triển khai Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch Ninh Thuận, trong đó có trên địa bàn 
vùng Đề án nhằm khuyến khích, tạo điều kiện các doanh 
nghiệp và người dân địa phương tham gia đầu tư phát 
triển các sản phẩm dịch vụ du lịch,... để thu hút du khách. 

Sở Văn hóa Thể thao 
Du lịch 

Trong năm 2022 Quyết định 
UBND tỉnh 

X UBND huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước    

1 
Tuyên truyền, công khai đến người dân khu vực thực hiện 
Đề án, tạo đồng thuận người dân trong quá trình triển khai 

UBND huyện Thuận 
Nam và huyện Ninh 

Hằng năm  
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Thời gian  

hoàn thành 

Hình thức 
ban hành 

các dự án, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, 
thu hồi đất, bảo đảm an ninh trật tự 

Phước 

2 

Phối hợp với các ngành, các tổ chức liên quan trong việc 
triển khai các cơ chế, chính sách, bảo đảm đồng bộ, hiệu 
quả trong tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách trên địa 
bàn 

UBND huyện Thuận 
Nam và huyện Ninh 
Phước 

Hằng năm  

3 
Khuyến khích và huy động cao nhất nguồn lực đầu tư từ 
các doanh nghiệp, xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng. 

UBND huyện Thuận 
Nam và huyện Ninh 
Phước 

Hằng năm  

4 

Đầu tư hoàn thành các tuyến đường trên địa bàn huyện 
Thuận Nam: Đường nối Trung tâm hành chính huyện 
Thuận Nam với đường Văn Lâm-Sơn Hải, Đường nối từ 
Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam đến Khu công 
nghiệp Cà Ná, Đường Trung tâm hành chính huyện Thuận 
Nam đến đường ven biển. 

UBND huyện Thuận 
Nam 

Đến năm 2025  

5 Cập nhật các dự án vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
UBND huyện Thuận 
Nam và huyện Ninh 
Phước 

Trong năm 2022  

6 
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 
hằng năm, thu hút đầu tư phù hợp với định hướng phát 
triển các tiểu vùng, các ngành lĩnh vực xác định tại Đề án 

UBND huyện Thuận 
Nam và huyện Ninh 
Phước 

Hằng năm  
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