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I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIỂN VÀ 

HẢI ĐẢO VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 

2019:  

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc tập trung triển khai nhiệm vụ được giao với kết quả cụ thể sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước  

1.1. Công tác xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo 

- Năm 2019, Tổng cục được giao xây dựng 01 dự thảo Nghị định, 01 dự 

thảo Thông tư và 01 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2018 để trình các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành, kết quả cụ thể là: 

+ Đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ “Nghị định thay thế Nghị 

định số 51 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”. 

+ Hiện đang tập trung xây dựng dự thảo: “Nghị định quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo” và dự thảo Thông tư  “Quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở 

biển và lựa chọn khu vực biển để nhận chìm”  để trình Bộ, Chính phủ theo đúng 

theo tiến độ đề ra. 

- Tổng cục đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật quản lý tổng hợp 

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phối hợp với Trung tâm 

Truyền thông tài nguyên và môi tường, UBND tỉnh Bạc Liêu, các bộ, ban, 

ngành và địa phương có biển hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành 

công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Hoạt động hưởng ứng Ngày Đại 

dương thế giới năm 2019. 

        - Chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, tuyên truyền 

về các chủ trương, chính sách, văn bản và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ 

và Tổng cục, hoạt động quản lý thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

trên Cổng thông tin điện tử Bộ. 
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1.2. Công tác quản lý điều tra cơ bản về biển và hải đảo 

- Xây dựng các cơ chế, quy định, quy chế quản lý cơ sở dữ liệu điều tra cơ 

bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng 

của các cá nhân, tổ chức. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực 

hiện việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà 

nước. 

- Tổng cục đã tham mưu tổ chức Tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về 

điều tra cơ bản và quản lý TNMT biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” và 

xây dựng Chương trình trọng điểm trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030.Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Tổng cục đã 

hoàn thiện hồ sơ trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt. 

- Tập trung xây dựng Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài nghiên cứu 

khoa học biển do Nhật Bản trao tặng: ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ đã có Tờ 

trình số 180/TTr-BTNMT- m báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án. 

1.3. Công tác lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo 

- Xây dựng Quy hoạch sử dụng biển: Tổng cục đang tập trung tiếp thu, hoàn 

thiện Thuyết minh 02 nhiệm vụ: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Nhiệm vụ quản lý tổng hợp vùng bờ 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2295/2014/QĐ-TTg ngày 17 

tháng 12 năm 2014. Hiện nay, Tổng cục đang trình Bộ xin ý kiến về việc tổ chức 

họp Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

- Giao khu vực biển: Tổng cục đã trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn 

các địa phương giải quyết giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét1.Trong 6 

tháng đầu năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận và đang thẩm định 05 hồ sơ đề nghị 

giao khu vực biển và tiếp tục xử lý 12 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của năm 

2018. Tính đến nay Tổng cục đã trình Bộ ban hành Quyết định giao khu vực 

                                                 
1Ngày 29/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN hướng dẫn giải 

quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét. 
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biển 8 hồ sơ2 và tiếp tục xử lý 08 hồ sơ xin giao khu vực biển3, trả lại 01 hồ sơ vì 

không đủ điều kiện4:  

+) Khu vực phía Bắc: ban hành Quyết định cấp phép cho: 02 Hồ sơ của 

Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc đề nghị giao khu vực biển tại xã 

Hải Hà, huyệnTĩnhGia, tỉnhThanhHóa; Hồ sơ của Công ty TNHH Nghi Sơn 2;  

+) Khu vực miền Trung: Hồ sơ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Nghệ An và Hồ sơ của Quân chủng Hải quân; 

+) Khu vực phía Nam: 02 Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Công ty 

TNHH Hóa dầu Long Sơn tại Vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, thành phốVũngTàu, 

tỉnh Bà Rịa - VũngTàu; Công ty TNHH thép Hòa Phát Dung Quất. 

- Thực hiện nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo, việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các địa phương ven biển 

còn chậm. Tính đến nay, trong tổng số 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

có biển, mới chỉ có 04/28 tỉnh, thành phố có biển đã phê duyệt việc thiết lập 

HLBVBB, trong đó:  

+) Khu vực phía Bắc: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi 

và Phú Yên đã phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển và phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

+) Khu vực phía Nam: Có 03 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Cà 

Mau đã gửi dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển để xin ý kiến của Bộ TNMT và các bộ, ngành khác theo quy định. 

1.4. Công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23 tháng 

11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 

về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất 

độc trên biển giai đoạn 2018 – 2020.  

- Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển:  

+) Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp 03 năm 

giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và ký 

kết kế hoạch phối hợp năm 2019. 

                                                 
202 Hồ sơ của Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn về việc đề nghị giao khu vực biển tại xã Hải Hà, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;Hồ sơ của Công ty TNHH Nghi Sơn 2; Hồ sơ của Quân chủng Hải quân; 02Hồ sơ đề 

nghị giao khu vực biển của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tại Vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hồ sơ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Công ty TNHH thép Hòa 

Phát Dung Quất. 
3 Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại- Du lịch Công lý; Công ty 

TNHH dịch vụ  kỹ thuật Nghi Sơn; Bộ tư lệnh cảnh sát biể; Công ty Cổ phần Đại yên;Ban quản lý Dự án Nhiệt 

điện 3- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty phát điện 1;Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 
4 Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. 
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+) Gửi Công văn đến các bộ, ngành, địa phương có liên quan về việc gửi 

kết quả đánh giá năm 2018 thực hiện Thông tư 27/2016/TT-BTNMT ngày 

29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ 

số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải 

đảo. 

- Cấp phép nhận chìm ở biển 

Trong 6 tháng đầu năm,Tổng cục đã trình Bộ để cấp giấy phép nhận chìm ở 

biển cho 03 xin cấp giấy phép nhận chìm ở biển5và tiếp nhận mới 01 hồ sơ xin 

cấp phép nhận chìm của Trung tâm Điện lực Duyên hải tại tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2019-2020 hiện đang tiến hành xử lý. Cụ thể: 

+) Khu vực phía Bắc: 01 Giấy phép Quyết định số 1206/QĐ-BTNMT ngày 

16 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án nạo 

vét cảng của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2. 

+) Khu vực miền Trung: 01 Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21 tháng 

02 năm 2019 choCông ty CổphầnThépHòaPhát Dung Quất; 

+) Khu vực phía Nam:Giấy phép số 465/GP-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 

2019Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; 

1.5. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế 

- Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, thực hiện đúng tiến 

độ 24 đề tài cấp Bộ và 05 đề cấp cơ sở được giao năm 2019. Tiếp tục thực hiện 

các đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp và đề nghị mở mới 02 đề tài 

cấp nhà nước và 29 đề tài cấp Bộ cho năm 2020.  

- Tổng cục đã tổ chức phối hợp thực hiện các thủ tục cử cán bộ tham gia 

16 đoàn công tác đi nước ngoài và tổ chức tiếp đón 19 đoàn đối tác, cơ quan, tổ 

chức quốc tế đến thăm và làm việc với Tổng cục. Kết quả đáp ứng được yêu 

cầu công việc, đạt được mục tiêu của công việc, góp tiếng nói của Việt Nam 

trên các diễn đàn quốc tế về biển và hải đảo, thiết lập và củng cố các quan hệ 

hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Tổng cục. 

1.6. Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 khóa XII số 36/NQ- TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, do 

vậy, Tổng cục đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch để triển 

khai thực hiện. Đến nay, Tổng cục đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ký tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2019 trình Chính Phủ về 

việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 

                                                 
5Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21/02/2019 cho Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất; Giấy phép số 

465/GP-BTNMT ngày 04/3/2019Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; Quyết định số 1206/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 

5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án nạo vét cảng của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 

2 
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năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.7. Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030 

Tổng cục tham mưu Bộ phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ 

chức Hội thảo quốc tế có sự tham gia đông đảo của các nhà hoạch định chính 

sách, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia thảo luận về tình hình rác thải 

nhựa đại dương. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo, Tổng cục đã tiến hành 

xây dựng khung Kế hoạch và đã tiến hành tổ chức nhiều tọa đàm và xin ý kiến 

các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2019 

và các năm tiếp theo 

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính 

sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và 

bảo vệ môi trường biển, hải đảo.Tập trung xây dựng đúng tiến độ xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019 của Tổng cục. 

2. Chủ động, tiên phong tham gia hiệu quả các hoạt động đối ngoại về 

biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan 

khác nhằm  tăng cường các hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật phục vụ khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái trên vùng biển 

Việt Nam và vùng biển quốc tế. Củng cố và mở rộng quan hệ với các đối tác đa 

phương và song phương, đặc biệt chú ý phát triển hợp tác với các đối tác đa 

phương; chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng 

đồng quốc tế trong việc bảo tồn, sử dụng bền vững biển và đại dương; giảm 

thiểu rác thải nhựa đại dương; tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự hỗ trợ quốc tế 

để nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển, trong đó chú trọng các lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, tri thức và đào tạo nguồn nhân lực 

3. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp 

thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những vấn 

đề phát sinh về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải 

đảo.Thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối về ứng phó, khắc phục, 

giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2019. Triển khai nhiệm vụ “ 

Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên 

quan trong việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn 

dầu trên biển năm 2019”. Tổ chức việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định tại Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả 

hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. 
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4. Hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 

để trình trình Bộ.  Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện triển khai nhiệm vụ lập 

Quy hoạch.  

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA 

PHƯƠNG GỬI ĐẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIỂN, 

HẢI ĐẢO VÀ ĐÁNH GIÁ 

Thời gian qua, Tổng cục nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi từ các cử tri, Đại 

biểu quốc hội, địa phương cũng như doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản 

lý tổng hợp biển và hải đảo. Tổng cục sau khi nhận được các câu hỏi, ý kiến, 

Tổng cục đã nghiêm túc nghiên cứu, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri để trình 

cơ qua có thẩm quyền; các văn bản trả lời đúng thời hạn, nội dung văn bản trả 

lời bám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.  

Nội dung các câu hỏi, kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc áp dụng, ban 

hành chính sách pháp luật; các vấn đề về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển 

cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các 

biện pháp quản lý nhà nước về biển và hải đảo.  

Trên cơ sở các câu hỏi, kiến nghị của cử tri, đại biểu quốc hội, Tổng cục 

đã tiếp thu các ý kiến, rà soát để tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm phù hợp với thực tiễn. Tổng 

cục đã thống kê tình hình trả lời ý kiến của địa phương khu vực phía Nam tại 

Phụ lục kèm theo.  

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC Ý KIẾN, VĂN BẢN CHỈ 

ĐẠO CỦA BỘ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH 

TRONG VÙNG  

1. Việc thực hiện các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thường xuyên liên hệ với các bộ, 

ngành có liên quan của Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố để giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của Tổng cục; thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, 

Bộ TNMT đảm bảo nội dung và tiến độ theo yêu cầu; chuẩn bị tốt các nội dung báo 

cáo phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ TNMT tham gia các 

phiên họp thường kỳ, đột xuất của Chính phủ, các buổi làm việc tại các bộ, ngành, 

địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ tại các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và Bộ TNMT. 
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2. Về việc phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý nhà 

nước biển và hải đảo. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ, 

hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh ven biển để thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển và hải đảo.  

Cụ thể như sau:  

- Tham gia xây dựng, phổ biến các chính sách, pháp luật về biển và hải 

đảo: Thông tư thay thế Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 

tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh; Nghị định sửa đổi Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Các văn bản quy phạm pháp luật về 

phân quyền, phân cấp cho địa phương, văn bản về lĩnh vực biển, hải đảo khác; 

- Thành lập và tham gia vào các đoàn Thanh tra, kiểm tra các quy định về 

kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; 

- Tình hình tổ chức bộ máy, nhân sự các Chi cục biển và hải đảo ở các địa 

phương có Chi cục biển và hải đảo; 

- Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về quản lý tổng hợp 

tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc cung cấp 

thông tin về các sự cố môi trường.  

IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI ĐỊA PHƯƠNG: 

-  Phối hợp triển khai thực hiện Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Với công tác giao khu 

vực biển, đề xuất các tỉnh tăng cường năng lực cho các cán bộ Chi cục biển, đầu 

tư trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, giao khu vực biển. 

UBND các tỉnh có biển khẩn trương công bố Danh mục các khu vực phải thiết 

lập hành lang bảo vệ bờ biển và phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng Quy hoạch 

không gian biển Quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ. Khẩn trương đề xuất các khu vực nhận chìm trên biển và 

các khu vực ven bờ sử dụng vật liệu nạo vét để lấn biển, chống xói lở bờ 

biển.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ 

nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát chất thải nhựa trên 

biển.   
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- Quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trước hết là 

một số nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Công văn số 255/BTNMT-

TCBHĐVN ngày 16/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
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Phụ lục 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC PHÍA NAM 

 

TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

V LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO    

V.1. Kiến nghị về sửa đổi Luật    

214 Đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo. 

Đà Nẵng Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; 

cùng với 02 nghị định của Chính phủ và các 

Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật đã tạo hành lang pháp lý cho công tác 

quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo. Tuy nhiên, do phương thức 

quản lý còn mới, với nhiều nguyên tắc, chế định 

lần đầu tiên được ghi nhận, quy định trong pháp 

luật Việt Nam nên quá trình triển khai thực hiện 

phát sinh một số khó khăn, vướng mắc nhất 

định. Bên cạnh đó, vừa qua, một số văn bản quy 

phạm pháp luật đã được ban hành như Bộ luật 

hàng hải Việt Nam, Luật thủy sản, Luật quy 

hoạch, Luật lâm nghiệp, Luật du lịch,... cùng 

với đó là các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành các Luật này đã và đang được xây 

dựng, ban hành, đòi hỏi cần phải rà soát, điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn 

Thời gian qua, Bộ đã phối 

hợp với các cơ quan liên 

quan sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 51/2014/NĐ-

CP ngày 21/5/2014 quy 

định việc giao các khu 

vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển. 

Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 

51/2014/NĐ-CP đã được 

trình Chính phủ xem xét 

để ban hành. 

Quá trình triển khai thực 

hiện, các địa phương có 

khó khăn, vướng mắc, bất 

cập, đề nghị gửi văn bản 

kiến nghị, đề xuất việc sửa 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo cho phù hợp. 

Hiện nay, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

đang phối hợp với các cơ quan liên quan sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 

21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển. Dự kiến Nghị định sửa 

đổi sẽ được trình Chính phủ vào tháng 10/2018. 

Quá trình triển khai thực hiện, các địa phương 

có khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề nghị gửi 

văn bản  kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ 

sung, đề xuất việc xây dựng, ban hành mới các 

quy định, văn bản để đáp ứng yêu cầu quản lý, 

Trên cơ sở đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất việc sửa 

đổi bổ sung Luật tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. 

đổi, bổ sung, đề xuất việc 

xây dựng, ban hành mới 

các quy định, văn bản để 

đáp ứng yêu cầu quản lý, 

trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng 

hợp, nghiên cứu, đề xuất 

việc sửa đổi bổ sung Luật 

tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo và các văn 

bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành. 

V.2. Kiến nghị liên quan đến Nghị định và 

Thông tư 

   

215 Phân định rõ ràng, thống nhất các trường 

hợp áp dụng giao khu vực biển theo Nghị 

định số 51/2014/NĐ-CP và trường hợp áp 

dụng giao, cho thuê đất có mặt nước ven 

Bình Định Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy 

định việc giao khu vực biển tính từ đường mép 

nước trung bình nhiều năm ra phía biển. 

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 

27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP ngày 

21/5/2014 quy định việc 

giao khu vực biển tính từ 

đường mép nước biển 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

biển theo Luật đất đai; Nghị định  43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

 44/2014/NĐ-CP, quy định thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển của 

UBND cấp tỉnh, huyện đến 3 hải lý. 

Như vậy, trong phạm vi 3 hải lý có thể áp dụng 

theo Nghị định 51/2014/NĐ-CP hoặc Thông tư 

02/2015/TT-BTNMT.  

- Hiện nay, Bộ TN&MT đang xây dựng dự thảo 

Nghị định thay thế nghị định số 51/2014/NĐ-

CP dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10/2018. 

Dự thảo Nghị định đã quy định rõ phạm vi điều 

chỉnh của pháp luật biển và pháp luật đất đai. 

Theo đó, phạm vi thực hiện việc giao khu vực 

biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm ra phía biển (Đường 

mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều 

năm đã được Bộ TNMT công bố tại Quyết định 

số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018). 

thấp nhất trung bình trong 

nhiều năm ra phía biển. 

Thông tư 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định 

 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định  44/2014/NĐ-CPcó 

quy định thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất có mặt 

nước ven biển của UBND 

cấp tỉnh, huyện đến 3 hải 

lý. 

Thực hiện Chỉ thị số 

09/CT-TTg ngày 

01/04/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về các giải 

pháp tập trung tháo gỡ cho 

sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm mục tiêu tăng trưởng 

6 tháng và cả năm 2019; ý 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trịnh 

Đình Dũng Tại Công văn 

số 824/VPCP-NN ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

28/01/2019 của Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

đang khẩn trương rà soát, 

hoàn thiện quy định của 

pháp luật đối với việc 

giao, cho thuê mặt nước 

biển, khu vực biển, đảm 

bảo chặt chẽ, thống nhất, 

không chồng chéo giữa 

pháp luật đất đai và pháp 

luật biển, trong đó có việc 

rà soát, sửa đổi nội dung 

quy định tại Thông tư số 

02/2015/TT-BTNMT. 

216 Quy định thống nhất phạm vi ranh giới khu 

vực biển thuộc thẩm quyền giao của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

biển; 

Bình Định Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 

của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển có quy định Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven 

biển quyết định giao khu vực biển trong phạm 

vi vùng biển 03 hải lý, trừ các khu vực biển 

thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Thời gian qua, Bộ đã phối 

hợp với các cơ quan liên 

quan sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 51/2014/NĐ-CP 

ngày 21/5/2014 quy định 

việc giao các khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. Dự thảo 

Nghị định thay thế Nghị 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có biển cấp Giấy phép nhận 

chìm ở biển trong vùng biển ven thuộc phạm vi 

quản lý của mình bờ (vùng biển 06 hải lý), 

trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính 

phủ năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang khẩn trương hoàn thiện Nghị định thay thế 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 

của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển, dự kiến trình Chính phủ 

tháng 10 năm 2018. Quy định về thẩm quyền 

giao khu vực biển được sửa đổi, bổ sung theo 

hướng giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển 

quyết định giao khu vực biển trong phạm vi 

vùng biển 06 hải lý để tạo sự thống nhất chung 

trong quản lý. 

định 51/2014/NĐ-CP đã 

được trình Chính phủ xem 

xét để ban hành. Trong 

Nghị định này đã sửa đổi, 

bổ sung quy định về thẩm 

quyền giao khu vực biển 

theo hướng giao thẩm 

quyền cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ven 

biển quyết định giao khu 

vực biển trong phạm vi 

vùng biển 06 hải lý để tạo 

sự thống nhất chung trong 

quản lý. 

217 Theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động của người, phương tiện trong khu vực 

biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thì Bình Định có 04 xã ven 

đầm Thị Nại thuộc huyện Tuy Phước (xã 

Bình Định Ngày 06/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT 

công bố đường mép nước biển thấp nhất trung 

bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. 

Do vậy các khu vực biển nằm ngoài đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm 

thì tiến hành giao khu vực biển theo quy định 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, 

Phước Thắng) là những xã thuộc khu vực 

biên giới biển. Vì vậy, đề nghị bổ sung 

phạm vi điều chỉnh đối với khu vực đầm 

hoặc có hướng dẫn cụ thể việc giao khu 

vực biển đối với khu vực đầm. 

của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP 

218 Cần quy định rõ các nội dung: các trường 

hợp khai thác, sử dụng khu vực biển không 

thu tiền;cách tính phần diện tích khu vực 

biển phải nộp tiền sử dụng (đối với một số 

trường hợp khó xác định như hệ thống cáp 

treo, cáp ngầm, điện lưới vượt biển...); về 

công tác kiểm tra, giám sát quá trình chấp 

hành các quy định của pháp luật về khai 

thác, sử dụng khu vực biển của các tổ chức, 

cá nhân;quy trình thành lập và tổ chức hội 

đồng thẩm định hồ sơ xin giao khu vực 

biển;thủ tục cắm mốc xác định ranh giới 

khu vực biển được giao;cơ quan giao khu 

vực biển tại các vị trí thuộc phạm vi ranh 

giới các khu kinh tế ven biển. 

Bình Định Dự kiến Nghị định thay thế Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP, trình Chính phủ tháng 

10/2018 sẽ quy định rõ các trường hợp miễn, 

giảm tiền sử dụng khu vực biển (trong đó quy 

định cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng khu vực 

biển đối với các đối tượng là các tổ chức cung 

cấp dịch vụ công ích, an ninh, quốc phòng); 

- Theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị đinh 

51/2014/NĐ-CP,  khu vực biển nhất định là một 

phần của biển Việt Nam, có vị trí, toạ độ, ranh 

giới cụ thể được xác định bởi một hoặc nhiều 

yếu tố bao gồm vùng trời, mặt biển, khối nước 

biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển. Nghị 

định sẽ quy định phương pháp xác định diện 

tích khu vực biển phải nộp tiền sử dụng đối với 

các trường hợp khác nhau, bao gồm cả hệ thống 

cáp treo…  

- Đối với trường hợp cáp ngầm, cáp điện vượt 

- Bộ đã trình Chính phủ 

Nghị định thay thế Nghị 

định số 51/2014/NĐ-CP, 

trong đó đã quy định rõ 

các trường hợp miễntiền 

sử dụng khu vực biển 

(trong đó quy định cụ thể 

về miễn tiền sử dụng khu 

vực biển đối với các đối 

tượng là các tổ chức cung 

cấp dịch vụ công ích, an 

ninh, quốc phòng); 

Theo dự thảo Nghị định 

thay thế Nghị đinh 

51/2014/NĐ-CP,  khu vực 

biển nhất định là một 

phần của biển Việt Nam, 

có vị trí, toạ độ, ranh giới 

cụ thể được xác định bởi 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

biển, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Chương II 

Thông tư liên tịch 198/2015/TTLT-BTC-

BTNMT đã có quy định việc sử dụng khu vực 

biển để xây dựng cáp ngầm, cáp điện vượt biển; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng 

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên biển, 

dự kiến trình Chính phủ vào tháng 11/2018. 

- Về hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ 

đề nghị giao khu vực biển, Bộ TNMT đang xây 

dựng và dự kiến ban hành Quy chế hoạt động 

của hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu 

vực biển; cấp giấy phép nhận chìm và cấp phép 

nghiên cứu khoa học  vào tháng 9/2018. 

- Việc cắm mốc xác định ranh giới trên biển chỉ 

phù hợp với một số trường hợp khu vực biển có 

diện tích nhỏ, gần bờ. Đối với các khu vực biển 

rộng, việc cắm mộc là khó khả thi và rất tốn 

kém cũng như không bền vững vì sóng gió bão. 

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy việc quản 

lý ranh giới khu vực biển theo mốc toạ độ như 

hiện nay là phù hợp. 

 - Thẩm quyền giao khu vực biển hiện nay được 

quy định theo 03 cấp (Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

TNMT, UBND cấp tỉnh có biển); Bộ TNMT 

một hoặc nhiều yếu tố bao 

gồm vùng trời, mặt biển, 

khối nước biển, đáy biển, 

lòng đất dưới đáy biển.  

- Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đang xây dựng 

Nghị định quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải 

đảo, dự kiến trình Chính 

phủ vào tháng 12/2019. 

- Hiện nay, Bộ đang xây 

dựng Quy chế hoạt 

độngcủa Hội đồng thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp 

phép trong lĩnh vực biển 

và hải đảothuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường, trong đó có Hội 

đồng thẩm định hồ sơ 

giao khu vực biển. 

- Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

đang nghiên cứu việc giao khu vực biển tại các 

vị trí thuộc phạm vi ranh giới các khu kinh tế 

ven biển 

- Hiện nay, ít dự án được giao khu vực biển, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với 

các địa phương kiểm tra, giám sát việc giao khu 

vực biển theo quy định của pháp luật. 

51/2014/NĐ-CP đã được 

trình Chính phủ xem xét 

để ban hành. Trong Nghị 

định này đã sửa đổi, bổ 

sung quy định về thẩm 

quyền giao khu vực biển 

theo hướng giao thẩm 

quyền cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ven 

biển quyết định giao khu 

vực biển trong phạm vi 

vùng biển 06 hải lý để tạo 

sự thống nhất chung trong 

quản lý. 

- Hiện nay, ít dự án được 

giao khu vực biển, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

đang phối hợp với các địa 

phương kiểm tra, giám sát 

việc giao khu vực biển 

theo quy định của pháp 

luật. 

219 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xây dựng, trình Thủ Tướng Chính phủ ban 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Ngày 30/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã có Tờ trình số 29/TTr-BTNMT trình Chính 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

hành Nghị định về lấn biển, tạo cơ sở pháp 

lý triển khai thực hiện hoạt động lấn biển 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

phủ đề xuất việc xây dựng Nghị định quy định 

về lấn biển.Ngày 19/4/2018, Văn phòng Chính 

phủ có Công văn số 3606/VPCP-NN thông báo 

ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình 

Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

định quy định về lấn biển. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị định quy định về lấn biển để trình 

Chính phủ xem xét, thông qua; trên cơ sở đó sẽ 

xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành 

Nghị định quy định về lấn biển theo quy định 

của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2018 

220 Sớm hoàn thành công tác xây dựng và ban 

hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; 

quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ cấp Trung ương 

để làm cơ sở cho các địa phương ven biển 

thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử 

dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, công tác giao khu vực biển và 

quản lý hoạt động nhận chìm ở biển. 

Bình Định, 

Sóc Trăng 
Hiện nay, Bộ TNMT đang triển khai xây dựng 

nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia 

và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ (theo Luật quy 

hoạch). Dự kiến, 2 quy hoạch này sẽ được lập 

trong giai đoạn 2019-2020 và trình Quốc hội, 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

biển tiến hành xây dựng chương trình quản lý 

tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo quy định tại 

Đã trình Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ thẩm 

định, phê duyệt Nhiệm vụ 

lập Quy hoạch không gian 

biển quốc gia tại Tờ trình 

Chính phủ số 236/TTr-

BTNMT-m ngày 

28/6/2019 về việc thẩm 

định Nhiệm vụ lập Quy 

hoạch không gian biển 

quốc gia và Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tổng thể khai 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình 

quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Một trong 

các căn cứ để lập chương trình là Quy hoạch 

tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

vùng bờ. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch này 

đang được Bộ TNMT xây dựng để phù hợp với 

Luật quy hoạch. Trong bối cảnh đó, các địa 

phương tiếp tục triển khai Kế hoạch về 

QLTHVB đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và đề xuất điều chỉnh bổ sung Kế hoạch 

này cho phù hợp với nội dung quy định tại 

Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT nêu trên. 

- Ngày 06/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Quyết định số 1790/QĐ-

BTNMT công bố đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển 

Việt Nam. Do vậy các khu vực biển nằm ngoài 

đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm thì tiến hành giao khu vực biển 

theo quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-

CP 

thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ tại Tờ 

trình số 235/TTr-BTNMT-

m ngày 28/6/2019 về việc 

thầm định Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tổng thể, khai 

thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Thời gian dự 

kiến hoàn thành việc lập 

đối với hai quy hoạch nêu 

trên vào năm 2021. 

 

221 Sớm hoàn thành việc xây dựng, trình 

Chính phủ ban hành Nghị định mới thay 

thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Dự kiến Nghị định thay thế Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP sẽ trình Chính phủ vào tháng 

10/ 2018. 

Bộ đã trình Chính phủ 

Nghị định thay thế Nghị 

định số 51/2014/NĐ-CP 

để xem xét, ban hành 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

21/5/2014 của Chính phủ quy định về giao 

các các khu biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và 

các quy định của pháp luật có liên quan 

nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập hiện 

nay. 

trong thời gian tới. 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã tiến hành rà 

soát, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014, Luật tài 

nguyên, môi trường biển 

và hải đảo. Trong đó, một 

số Nghị định hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014 được 

chỉnh sửa, bổ sung, hoàn 

thiện trình Chính phủ xem 

xét, ban hành. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

đang tiến hành xây dựng 

Nghị định thay thế Nghị 

định số 51/2014/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển và chỉ đạo 

Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam rà soát, đánh giá 

quá trình triển khai thực 

hiện Luật tài nguyên, môi 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

trường biển và hải đảo, đề 

xuất giải pháp triển khai 

có hiệu quả. 

Để tạo thuận lợi về thời 

gian trong hoạt động thẩm 

định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép nhận 

chìm ở biển, giao khu vực 

biển để nhận chìm, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quyết định số 

3199/QĐ-BTNMT ngày 

14 tháng 12 năm 2017 về 

việc ban hành Quy trình 

thí điểm liên thông giải 

quyết một số thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Để giải quyết một số khó 

khăn, vướng mắc trong 

quá trình giao khu vực 

biển để nhận chìm, ngày 

08 tháng 02 năm 2018, 

Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 13/NQ-CP, 

trong đó giao Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

hướng dẫn việc giao khu 

vực biển để nhận chìm cho 

các tổ chức, cá nhân. Trên 

cơ sở đó, ngày 29 tháng 5 

năm 2018, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

Công văn số 

2759/BTNMT-

TCBHĐVN về việc hướng 

dẫn giải quyết việc giao 

khu vực biển để nhận 

chìm chất nạo vét.  

 

222 Hướng dẫn triển khai thực hiện tránh chồng 

chéo chức năng, nhiệm vụ được quy định 

tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP với 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 

27/01/2015 v/v Quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Phú Yên Hiện nay, Bộ TN&MT đang xây dựng dự thảo 

Nghị định thay thế nghị định số 51/2014/NĐ-

CP dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10/2018. 

Dự thảo Nghị định đã quy định rõ phạm vi điều 

chỉnh của pháp luật biển và pháp luật đất đai. 

Theo đó, phạm vi thực hiện việc giao khu vực 

biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm ra phía biển. 

Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy 

định việc giao khu vực biển tính từ đường mép 

nước trung bình nhiều năm ra phía biển. 

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 

27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP ngày 

21/5/2014 quy định việc 

giao khu vực biển tính từ 

đường mép nước biển 

thấp nhất trung bình trong 

nhiều năm ra phía biển. 

Thông tư 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định 

 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định  44/2014/NĐ-CPcó 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

Nghị định  43/2014/NĐ-CP và Nghị định 

 44/2014/NĐ-CP, quy định thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển của 

UBND cấp tỉnh, huyện đến 3 hải lý. 

Như vậy, trong phạm vi 3 hải lý có thể áp dụng 

theo Nghị định 51/2014/NĐ-CP hoặc Thông tư 

02/2015/TT-BTNMT.  

 (Đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm đã được Bộ TNMT công bố tại 

Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 

06/6/2018). 

quy định thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất có mặt 

nước ven biển của UBND 

cấp tỉnh, huyện đến 3 hải 

lý. 

Thực hiện Chỉ thị số 

09/CT-TTg ngày 

01/04/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về các 

giải pháp tập trung tháo 

gỡ cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm mục tiêu 

tăng trưởng 6 tháng và cả 

năm 2019; ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Chính 

phủ Trịnh Đình Dũng Tại 

Công văn số 824/VPCP-

NN ngày 28/01/2019 của 

Văn phòng Chính phủ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

đang khẩn trương rà soát, 

hoàn thiện quy định của 

pháp luật đối với việc 

giao, cho thuê mặt nước 

biển, khu vực biển, đảm 

bảo chặt chẽ, thống nhất, 

không chồng chéo giữa 

pháp luật đất đai và pháp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

luật biển, trong đó có việc 

rà soát, sửa đổi nội dung 

quy định tại Thông tư số 

02/2015/TT-BTNMT. 

(Đường mép nước biển 

thấp nhất trung bình trong 

nhiều năm đã được Bộ 

TNMT công bố tại Quyết 

định số 1790/QĐ-BTNMT 

ngày 06/6/2018). 

223 Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP đối với các hoạt động sử 

dụng, khai thác tại các đầm trên địa bàn 

Tỉnh. 

Phú Yên Hiện nay, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 

số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 công bố 

đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam; các 

hoạt động sử dụng biển nằm ngoài đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trong 

các đầm trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện việc giao 

khu vực biển theo quy định của Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP. 

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trong 

đầm sẽ tiến hành giao khu vực biển để nuôi 

trồng thủy sản theo quy định của Luật thủy sản 

2017. 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

V.3. Đề nghị hỗ trợ và hướng dẫn    

224 Bộ TN&MT cung cấp dữ liệu hải đồ điện Đà Nẵng - Việc cung cấp dữ liệu hải đồ điện tử dẫn Giữ nguyên ý kiến trả lời 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

tử thể hiện trên phần mềm GIS (Phần 

mềm ArcGIS, Mapinfor hoặc phần mềm 

mã nguồn mở Quantum GIS - QGIS); 

Khung cơ sở dữ liệu phục vụ giao khu 

vực biển. 

đường phục vụ việc kiểm tra khu vực biển trên 

thực địa hiện nay do Bộ Tư lệnh Hải quân 

cung cấp, đề nghị địa phương liên hệ với Bộ 

Tư lệnh Hải quân. 

- Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ 

thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà 

nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển” và sẽ 

hoàn thành vào cuối năm 2018. Trong đó có 

CSDL về giao khu vực biển phục vụ công tác 

giao và quản lý khu vực biển; phân quyền truy 

cập, khai thác, sử dụng cho 28 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển. Các địa phương 

không cần thiết đầu tư mua sắm các phầm 

mềm như (Phần mềm ArcGIS, Mapinfor hoặc 

phần mềm mã nguồn mở Quantum GIS - 

QGIS). Để kiểm tra khu vực biển trên thực địa 

các địa phương chỉ cần mua phần mềm hiển 

thị hải đồ điện tử để dẫn đường ra khu vực 

biển nêu trên. 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

225 Công bố đường mực nước triều thấp nhất 

trung bình nhiều năm để địa phương thực 

hiện việc giao khu vực biển cho các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng khu vực 

biển; quản lý, thẩm định, phê duyệt các dự 

án; xây dựng Chương trình quản lý tổng 

Bình Định Ngày 06/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT 

công bố đường mép nước biển thấp nhất trung 

bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam. 

Do vậy các khu vực biển nằm ngoài đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm 

thì tiến hành giao khu vực biển theo quy định 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

hợp tài nguyên vùng bờ… của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP 

226 Ban hành quy định về cơ chế phối hợp của 

các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến 

địa phương trong thực hiện nhiệm vụ : phối 

hợp trong việc tham mưu thực hiện và theo 

dõi, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố 

tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển; Phối 

hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các 

hoạt động chuyên ngành về khai thác, sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 

vùng biển vùng ven biển và hải đảo; phối 

hợp trong việc thống kê, đánh giá tài 

nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, 

sử dụng các vùng biển, hải đảo. 

Bình Định Ngày 08/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Quyết định số 

2499/QĐ-BTNMT quy định về phối hợp công 

tác giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường, trong đó có các nội dung 

phối hợp xây dựng, phổ biến chính sách, pháp 

luật; thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn chuyên 

môn, nghiệp vụ; giải quyết, ứng phó sự cố và 

các nhiệm vụ phát sinh,… 

- Về lĩnh vực phối hợp trong hoạt động ứng phó 

sự cố tràn dầu: ngày 14/01/2013, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 

02/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp 

trong ứng phó sự cố tràn dầu, trong đó, Thủ 

tướng Chính phủ đã quy định về cơ chế phối 

hợp trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Về lĩnh vực ứng phó sự cố hóa chất độc: ngày 

01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về hoạt 

động ứng phó sự cố hóa chất độc. Trong đó, 

Thủ tướng Chính phủ đã quy định các hoạt 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

động phối hợp ứng phó sự cố hóa chất độc: 

chuẩn bị ứng phó, khắc phụ, giải quyết hậu quả 

sự cố hóa chất độc,… 

227 Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý tổng 

hợp vùng bờ, công tác tuyên truyền biển, 

hải đảo và triển khai các nhiệm vụ ưu tiên 

thuộc Chiến lược khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Hỗ 

trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ 

nhiệm vụ chuyên môn quản lý biển, hải 

đảo. 

Bình Định Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về QLTHVB 

triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động 

về QLTHVB được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách hàng năm của các Bộ và địa phương ven 

biển theo phân cấp ngân sách nhà nước và các 

nguồn vốn khác ngoài ngân sách nhà nước. Tuy 

nhiên, hiện nay do nguồn ngân sách nhà nước 

hạn chế nên địa phương cần chủ động tìm kiếm 

và đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho quản 

lý tổng hợp vùng bờ từ nhiều nguồn khác nhau 

ngoài nguồn ngân sách nhà nước, đặc biệt từ 

các tổ chức quốc tế. 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

228 Cung cấp hải đồ điện tử vùng biển Ninh 

Thuận trên nền phần mềm Microstation 

hoặc Mapinfo hoặc ArcGis. 

Ninh 

Thuận 
Việc cung cấp dữ liệu hải đồ điện tử dẫn 

đường phục vụ việc kiểm tra khu vực biển trên 

thực địa hiện nay do Bộ Tư lệnh Hải quân 

cung cấp; để khai thác và đọc được hải đồ điện 

tử các địa phương cần trang bị phần mềm hiển 

thị (khoảng hơn 150 triệu đồng/bộ phần mềm); 

- Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ 

thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà 

nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển” cuối 

năm 2018 sẽ hoàn thành. Trong đó có CSDL 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

về phục vụ công tác giao và quản lý khu vực 

biển; phân quyền truy cập, khai thác, sử dụng 

cho các địa phương sử dụng chung hệ thống 

này. 

229 Phối hợp với Bộ, ngành liên quan hỗ trợ, trang 

bị cho tỉnh một số trang thiết bị chuyên dùng để 

phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên 

và bảo vệ môi trường biển. 

Ninh 

Thuận 

Hiện nay Luật ngân sách đã quy định rõ việc 

phân bổ kinh phí trung ương và địa phương, do 

vậy các địa phương cần lập các nhiệm vụ, đề 

án, dự án trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để 

trình Quốc hội, Chính phủ; Bộ Tài chính bố trí 

nguồn ngân sách. 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

230 Chia sẻ, bàn giao kết quả các dự án, đề tài 

được thực hiện trên vùng biển tỉnh Ninh 

Thuận cho tỉnh để có cơ sở quản lý, sử 

dụng, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi 

trường biển một cách có hiệu quả. 

Ninh 

Thuận 
Thông tin kết quả các dự án, đề tài thực hiện 

trên vùng biển các địa phương, nếu thuộc quyền 

quản lý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam, được các đơn vị thực hiện giao nộp về 

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo 

quốc gia và thực hiện việc khai thác sử dụng 

theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 

294/2016/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2016 

về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Danh mục, thông tin số liệu được Trung tâm 

Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia cập 

nhật và công bố trên trang thông tin của cơ sở 

dữ liệu (seaportal.vodic.vn) 

* Về chia sẻ dữ liệu: 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

Hiện nay, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

đang quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu 

biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

các vùng biển Việt; do Trung tâm Thông tin, dữ 

liệu biển và hải đảo quốc gia đang quản lý, vạn 

hành và khai thác; trong đó có các dự án, đề tài 

nghiên cứu khoa học trên vùng biển Ninh 

Thuận.  

Việc chia sẻ dữ liệu tài  nguyên môi trường biển 

và hải đảo được thưc hiện theo Thông tư số 

20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây 

dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

* Về bàn giao kết quả dự án: 

Đối với các dự án điều tra cơ bản về điều kiện 

tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

có liên quan đến địa phương sẽ được Tổng cục 

bàn giao cho địa phương khai thác sử dụng, 

như: dự án “Xác định đường triều cao trung 

bình nhiều năm và đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình nhiều năm vùng ven biển Việt 

Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

biển, hải đảo” bàn giao cho địa phương các sản 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

phẩm: (1) Bản đồ đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình trong nhiều năm, đường 03 hải 

lý trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1/50.000 và trên nền hải đồ (dạng ảnh) tỷ lệ 

1/200.000; (2) Danh mục các điểm giá trị đặc 

trưng mực nước triều ven biển Việt Nam và 10 

đảo lớn (Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long 

Vỹ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Nam 

Du và Phú Quốc). 

Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công 

tác quản lý nhà nước về giao các khu vực biển 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

231 Sớm xác định và công bố đường mực nước 

triều thấp nhất trung bình nhiều năm và 

đường ranh giới phía ngoài tính từ đường 

mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều 

năm theo quy định cho các địa phương ven 

biển. 

Ninh 

Thuận 

- Ngày 06 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 

1790/QĐ-BTNMT Ban hành và công bố Danh 

mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước 

triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của 

Việt Nam, Bản đồ đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh 

giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 

hải lý vùng ven biển Việt Nam 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

232 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Tổng cục Biển và Hải đảo) sớm xem xét, 

sớm có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Khoản 3 Điều 40 Luật tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo đã quy định “UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ước có trách nhiệm lập và 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện Dự án Trang bị hệ 

thống kỹ thuật phục vụ việc giao khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng tài nguyên biển, Dự án lập, 

quản lý hồ sơ hải đảo; đồng thời đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện Dự án Trang bị hệ thống 

kỹ thuật phục vụ việc giao khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển. 

quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo” 

Khoản 4 Điều 40 Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo đã quy  trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ 

sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và 

quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. Thực hiện quy 

định của Luật, ngày 25 tháng 7 năm 2016, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông 

tư số 18/2016/TT-BTNMTquy định chi tiết về 

hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và 

quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Đề nghị các UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của 

Thông tư nêu trên để triển khai thực hiện. 

- Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ 

thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà 

nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển” cuối 

năm 2018 sẽ hoàn thành. Trong đó có CSDL 

về phục vụ công tác giao và quản lý khu vực 

biển; phân quyền truy cập, khai thác, sử dụng 

cho các địa phương sử dụng chung hệ thống 

này 

233 Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế 

chính sách đầu tư thêm 01 trạm thực hiện 

 

Sóc Trăng 

Tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 

14/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương 

Căn cứ Quyết định 

1304/QĐ-TTg ngày 

03/9/2017 của Thủ tướng 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

chức năng ứng phó sự cố tràn dầu ở mức 

độ cấp 2 và cấp 3 trực thuộc Trung tâm 

ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam 

(NASOS) nhằm ứng phó kịp thời các sự cố 

tràn dầu phát sinh trên vùng biển các tỉnh 

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên 

Giang. 

trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái 

Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu 

vùng Vịnh Thái Lan đã giao Tập đoàn dầu khí 

Việt Nam thực hiện Nhiệm vụ số 10 tại Phụ lục 

quyết định: "xây dựng 3 căn cứ ứng phó sự cố 

tràn dầu tại Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ 

Chí Minh và Cà Mau thuộc Trung tâm ứng phó 

sự cố tràn dầu miền Nam”. Ngoài ra, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sẽ trao đổi với Ủy ban 

Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn về nội dung này. 

Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai 

Nghị định của Chính phủ 

quy định tổ chức, hoạt 

động ứng phó sự cố, thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn, 

năm 2019, Ủy ban Quốc 

gia ứng phó sự cố thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn 

đang xây dựng Kế hoạch 

Quốc gia ứng phó sự cố 

tràn dầu (trong đó có danh 

mục xây dựng đầu tư cơ 

bản phục vụ công tác ứng 

phó sự cố tràn dầu); cụ 

thể tại khu vực phía Nam, 

giai đoạn  2020-2030, xây 

dựng các trạm ứng phó sự 

cố tràn dầu tại Cần Thơ, 

Thổ Chu, Tp. Hồ Chí 

Minh và giai đoạn 2020-

2025 sẽ xây dựng các 

trạm xử lý dầu sau thu 

gom tại Cần Thơ, Thổ 

Chu, Tp. Hồ Chí Minh và 

Vũng Tàu.  

Như vậy, công tác ứng 

phó sự cố tràn dầu tại các 

tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu 



 32 

TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

sẽ được hỗ trợ từ các trạm 

ứng phó gần nhất là Cần 

Thơ; Cà Mau, Kiên Giang 

sẽ được hỗ trợ từ trạm 

ứng phó gần nhất là Thổ 

Chu. 

 

234 Xây dựng, ban hành Khung hệ thống cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo để đảm bảo tích hợp, hệ thống, thống 

nhất, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các địa 

phương và trong phạm vi cả nước. 

Sóc Trăng Hiện nay, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và 

hải đảo quốc gia thuộc Tổng cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam đang phối hợp với các địa 

phương ven biển thực hiện dự án “Xây dựng 

khung kiến trúc CSDL và hệ thống thông tin 

phục vụ đồng bộ CSDL tài nguyên và môi 

trường biển quốc gia và CSDL địa phương”, 

thời gian thực hiện từ năm 2018, kết thúc năm 

2019. Mục tiêu chính của các dự án này là xây 

dựng khung hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo thống nhất từ trung 

ương đến địa phương có biển nhằm thống nhất 

và đồng bộ cơ sở dữ liệu của các địa phương và 

CSDL trung ương tạo điều kiện thuận tiện cho 

việc chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển. 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

235 Cân đối ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho 

các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự 

án điều tra cơ bản về tài nguyên, môi 

trường biển.  

Sóc Trăng Trong Đề án án tổng thể về điều tra cơ bản và 

quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 

2010, tầm nhìn đến năm 2020 có 02 dự án do 

địa phương (Hải Phòng và Bến Tre) chủ trì thực 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

hiện đã được phê duyệt nhưng không có kinh 

phí để thực hiện. Ngày 14/9/2017, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 95/BC-

BTNMT gửi Thủ tướng Chính phủ để giải 

quyết các khó khăn của các bộ, ngành và địa 

phương trong triển khai thực hiện các dự án, 

nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển, trong đó có kiến nghị với Thủ 

tướng “cho phép sử dụng ngân sách Trung 

ương để hỗ trợ các địa phương thực hiện dự án 

điều tra cơ bản biển và hải đảo”. Kiến nghị này 

đã được Thủ tướng chuyển Bộ Tài chính trả lời. 

Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 

14254/BTC-HCSN trả lời kiến nghị nêu trên, 

như sau: “Luật ngân sách nhà nước quy định: 

Ngân sách Trung ương và ngân sách mỗi cấp 

chính quyền địa phương được phân cấp nguồn 

thu và chi cụ thể; nhiệm vụ chi thuộc ngân sách 

cấp nào thì cấp đó bảo đảm, việc ban hành và 

thực hiện chính sách, chế độ làm tăng chi ngân 

sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài 

chính phù hợp với khả năn cân đối ngân sách 

của từng cấp, việc quyết định đầu tư các 

chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách 

phải bảo đảm trong pham vi ngân sách theo 

phân cấp”. Do vậy, địa phương phải bố trí ngân 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

sách để thực hiện theo quy định. 

Các địa phương cần căn cứ vào thực tế để kiến 

nghị những nội dung, khu vực, đối tượng điều 

tra, mức độ chi tiết cần điều tra để kiến nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự án trên 

vùng biển diện tích lớn (sử dụng ngân sách 

trung ương) 

236 Hướng dẫn và sớm đầu tư các trang thiết bị 

phục vụ công tác điều tra, khảo sát tài 

nguyên biển, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển và phòng chống sự cố ô nhiễm 

trên biển; đầu tư hệ thống công cụ, kỹ thuật 

phục vụ công tác quản lý và theo dõi, giám 

sát hoạt động giao và sử dụng khu vực 

biển. 

Sóc Trăng Ngày 30/10/2015, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã phê duyệt “Dự án Tăng cường năng 

lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý 

tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường 

biển và hải đảo” thuộc Đề án 47 nhằm tăng 

cường trang thiết bị cho các địa phương phục 

vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển nhưng đến nay chưa được bố trí 

kinh phí để thực hiện.Ngày 14 tháng 9 năm 

2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Báo 

cáo số 95/BC-BTNMT gửi Thủ tướng Chính 

phủ để kiến nghị ưu tiên bố trí kinh phí để thực 

hiện Dự án nêu trên. Kiến nghị này đã được 

Thủ tướng chuyển Bộ Tài chính trả lời. Ngày 

24 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính có Công 

văn số 14254/BTC-HCSN trả lời, theo đó do 

Dự án chưa được Thủ tướng giao vốn trong kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, Do vậy, 

chưa có căn cứ để bố trí vốn hàng năm để thực 

hiện Dự án, hiện nay chưa thể mua sắm trang 

thiết bị cho các địa phương để thực hiện các 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

nhiệm vụ về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi 

trường biển. 

237 Phối hợp với Hải quân nhân dân Việt Nam 

trong việc cung cấp hải đồ cho các địa 

phương ven biển để có cơ sở triển khai việc 

giao khu vực biển theo quy định. 

Phú Yên Bộ TNMT đã cấp hải đồ giấy cho các Sở 

TNMT tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có 

biển vào tháng 01/2015; 

- Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng khu vực biển, các Sở TNMT cần có hải đồ 

điện tử. Việc cung cấp hải đồ điện tử  do Bộ Tư 

lệnh Hải quân thực hiện. Tuy nhiên, để khai 

thác, sử dụng được hải đồ điện tử, các địa 

phương cần mua phần mềm hiển thị hải đồ phù 

hợp. 

Giữ nguyên ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 

2018 

238 Nghiên cứu, ban hành hướng dẫn triển khai 

thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng biển để địa phương có cơ sở triển 

khai thực hiện quy hoạch; hướng dẫn việc 

giao khu vực biển đối với các dự án có diện 

tích lớn nằm sát nhau. 

Phú Yên Hiện nay, Bộ TNMT đang triển khai xây dựng 

nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia 

và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ (theo Luật quy 

hoạch). Dự kiến, 2 quy hoạch này sẽ được lập 

trong giai đoạn 2019-2020. 

Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy 

hoạch cấp quốc gia, sẽ trình Quốc hội phê 

duyệt. Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ là quy hoạch 

ngành quốc gia, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. 

Việc giao khu vực biển đối với các dự án có 

diện tích lớn nằm sát nhau thực hiện như các dự 

Hiện nay, Bộ TNMT đang 

triển khai xây dựng nhiệm 

vụ Quy hoạch không gian 

biển quốc gia và Quy 

hoạch tổng thể khai thác, 

sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ (theo 

Luật quy hoạch). Dự kiến, 

2 quy hoạch này sẽ được 

lập trong giai đoạn 2019-

2020. 

Quy hoạch không gian 

biển quốc gia là quy 

hoạch cấp quốc gia, sẽ 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

án thông thường, quy định tại Nghị định 

51/2014/NĐ-CP. 
trình Quốc hội phê duyệt. 

Quy hoạch tổng thể khai 

thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên vùng bờ là quy 

hoạch ngành quốc gia, sẽ 

trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

Việc giao khu vực biển 

đối với các dự án có diện 

tích lớn nằm sát nhau thực 

hiện như các dự án thông 

thường, quy định tại Nghị 

định 51/2014/NĐ-CP. 

239 Hướng dẫn, quy định mức thu, chế độ thu 

đối với các cảng, tổ chức được giao khu 

vực biển có sử dụng ngân sách nhà nước để 

hoạt động. Đồng thời, cần quy định cụ thể 

việc sử dụng tiền sử dụng khu vực biển cho 

cơ quan quản lý nhà nước hoạt động mua 

sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ công 

tác giao các khu vực biển. 

Phú Yên Bộ TN&MT và Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư liên tịch 198/2015/TTLT ngày 

07/12/2015 trong đó quy định  đầy đủ các mức 

thu, chế độ thu đối với các cảng. 

Đối với cơ quan, tổ chức được giao khu vực 

biển có sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo 

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-

CP đã bổ sung quy định các trường hợp được 

miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển, như tổ 

chức cung cấp dịch vụ công ích, an ninh, quốc 

phòng... 

Đối với tiền sử dụng khu vực biển, tại Điểm c, 

Bộ TN&MT và Bộ Tài 

chính đã ban hành Thông 

tư liên tịch 

198/2015/TTLT ngày 

07/12/2015 trong đó quy 

định  đầy đủ các mức thu, 

chế độ thu đối với các 

cảng. 

Đối với cơ quan, tổ chức 

được giao khu vực biển 

có sử dụng ngân sách nhà 

nước, dự thảo Nghị định 
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TT Nội dung đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

giao ban năm 2018 

Địa 

phương 

Ý kiến trả lời 

tại Hội nghị giao ban năm 2018 

Kết quả giải quyết đến 

nay và các ý kiến khác 

Khoản 2, Điều 8, Chương II, Thông tư 

198/2015/TTLT nêu trên đã quy định cho phép 

cơ quan quản lý nhà nước về giao khu vực biển 

được phép sử dụng để mua sắm trang thiết bị, 

máy móc phục vụ công tác giao các khu vực 

biển. 

thay thế Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP đã bổ 

sung quy định các trường 

hợp được miễn, giảm tiền 

sử dụng khu vực biển, 

như tổ chức cung cấp dịch 

vụ công ích, an ninh, quốc 

phòng... 

Đối với tiền sử dụng khu 

vực biển, tại Điểm c, 

Khoản 2, Điều 8, Chương 

II, Thông tư 

198/2015/TTLT nêu trên 

đã quy định cho phép cơ 

quan quản lý nhà nước về 

giao khu vực biển được 

phép sử dụng để mua sắm 

trang thiết bị, máy móc 

phục vụ công tác giao các 

khu vực biển. 

 
 


