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PHỤ LỤC 
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 22-CTr/TU NGÀY 29/7/2019 CỦA TỈNH ỦY 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /02/2020 của UBND tỉnh Bình Định) 
 

STT Tên đề án, dự án, nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp  
Thời gian 
thực hiện 

1  
Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân 
lực du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Du lịch 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Hiệp hội du lịch, các cơ 

sở đào tạo 
2020 - 2030  

2  
Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án đảm bảo môi trường 
trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 

Sở Du lịch 
Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

sở, ban ngành, địa phương liên 
quan, doanh nghiệp du lịch 

2020 - 2030 

3  
Triển khai thực hiện Đề án thu hút khách du lịch Đông Bắc Á 
đến năm 2025 Sở Du lịch 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan, Hiệp hội du lịch  

2020 - 2025 

4  
Xây dựng mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

Sở Du lịch 
Các sở, ban ngành, địa phương 

liên quan  
2020 - 2030 

5  
Triển khai các hoạt động định vị thương hiệu, quảng bá và truyền 
thông về du lịch biển, hải đảo 

Sở Du lịch 
Các sở, ban ngành, địa phương 

liên quan  
2020 - 2030 

6  
Thực hiện Định hướng phát triển du lịch khu vực phía Bắc tỉnh 
Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 

Sở Du lịch 
Các sở, ban ngành, địa phương 

liên quan  
2020 -2030 

7  
Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án xác định đóng góp của 
ngành du lịch vào nền kinh tế tỉnh Bình Định Sở Du lịch 

Cục Thống kê, các Sở, ban ngành, 
địa phương, Hiệp hội du lịch  

2020 - 2025 

8  
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn 
Lý Lương, Lý Hưng - xã Nhơn Lý, khu vực Bãi Xép - phường 
Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến năm 2025 

UBND thành phố Quy 
Nhơn, Sở  Du lịch 

Các Bộ, ban, ngành và địa phương 
liên quan  2020 - 2025 

9  Xây dựng Cảng biển Quy Nhơn theo quy hoạch được duyệt Bộ Giao thông vận tải 
UBND tỉnh Bình Định, các Sở, 
ban ngành, địa phương ven biển  

2020 - 2030 
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10  
Triển khai Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định 
đến năm 2025 

Sở Công thương 
Các sở, ban ngành, UBND các 
huyện có quy hoạch Logistics 

2020 - 2030 

11  
Dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến 
giao Quốc lộ 1) 

Ban QLDA Giao 
thông tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban ngành liên quan, UBND 

huyện Tuy Phước, TP Quy Nhơn 

Hoàn thành 
trong năm 

2020  

12  
Dự án nâng cấp đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), Km130 - Km 
143+787 

Ban QLDA Giao 
thông tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban ngành liên quan, UBND 

huyện Tuy Phước, Tp Quy Nhơn  

Hoàn thành 
trong năm 

2020 

13  Dự án Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài 
Ban QLDA Giao 

thông tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban ngành liên quan, UBND 
huyện Tuy Phước, Phù Cát  

Hoàn thành 
trong năm  

2020 

14  

Dự án đường ven biển địa phận tỉnh Bình Định: 

+ Cầu Thị Nại 2; 

+ Các đoạn tuyến: Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, Mỹ 
Thành - Cầu Lại Giang, Lại Giang - Tam Quan Bắc 

Sở Giao thông vận tải,  
Ban QLDA Giao 

thông tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban ngành, địa phương liên quan   

2020 - 2025 

15  Dự án đường ven biển địa phận tỉnh Bình Định (các đoạn còn lại) 
Sở Giao thông vận tải,  

Ban QLDA Giao 
thông tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, 
ban ngành, địa phương liên quan 

2026 - 2030 

16  

Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường giao thông của Khu 
kinh tế Nhơn Hội: 

+  Tuyến đường dẫn ra cảng tổng hợp Khu kinh tế Nhơn Hội 

+  Tuyến đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội 
(giai đoạn 2) 

+  Tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 2) 

+  Tuyến đường Quy Nhơn - Nhơn Hải (điểm đầu tại nút giao 
tuyến N1 với tuyến bê tông hiện trạng) 

+  Tuyến đường tránh qua Nhơn Lý 

+  Tuyến đường nối đi sân bay Phù Cát, đoạn qua khu đô thị Cát 
Tiến 

Ban Quản lý khu kinh 
tế  tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan 

2021 - 2030 
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17  Xây dựng bến xe khách phía Bắc tại đô thị Cát Tiến UBND huyện Phù Cát 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các 

Sở, ban ngành, địa phương liên 
quan 

2021 - 2030 

18  

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Nhơn Hội 

+  Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến thuộc Khu 
đô thị du lịch Nhơn Hội 

+  Phân khu số 5 và số 8 phần mở rộng của giai đoạn 1 thuộc 
Khu đô thị du lịch Nhơn Hội 

+  Phân khu số 5 và số 8 giai đoạn 2 thuộc Khu đô thị du lịch 
Nhơn Hội 

Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan 

2020 - 2024 

19  
Nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hội lên 
4.000m3/ngày đêm 

Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan 

2020 - 2024 

20  
Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại Phân khu 3, công suất 
2.000m3/ngày đêm 

Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan 

2022 - 2024 

21  
Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại Phân khu 2, công suất 
2.000m3/ngày đêm 

Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan 

2026 - 2030 

22  Xây mới bến xe hỗn hợp phía Nam gần đầu cầu Thị Nại 
Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh 
Các Sở, ban ngành, địa phương 

liên quan 
2026 - 2028 

23  

Triển khai xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời: 

- Nhà máy điện mặt trời QNY 

-  Dự án Nhà máy điện gió: Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 tại sườn 
núi phía Tây núi Phương Mai 

-  Nhà máy điện mặt trời tại xã Nhơn Hải 

Ban Quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
liên quan, nhà đầu tư 

2020 - 2023 

24  Theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự 
án điện gió, điện mặt trời 

Sở Công thương 
Các Sở, ngành, địa phương liên 

quan, nhà đầu tư 2021 - 2030 

25  
Tổ chức nghiên cứu, điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản vùng 
nước ven bờ 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

UBND các huyện ven biển và Tp 
Quy Nhơn 2020 - 2025  

26  Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tàu cá, ngư cụ khai thác, vùng Sở Nông nghiệp và Bộ Nông nghiệp và PTNT, các 2020 - 2025  
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khai thác, cảng cá, sản lượng nguyên liệu hải sản, việc ghi và nộp 
nhật ký khai thác, lắp đặt và bật thiết bị hành trình trong chuyến 
biển để phục vụ cho công tác xác nhận, chứng nhận nguyên liệu 
thủy sản khai thác, xuất khẩu 

PTNT doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu 
thủy sản 

27  
Xây dựng cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu cá vỏ thép, composite, 
gỗ và dịch vụ hậu cần tại Khu kinh tế Nhơn Hội  

Ban quản lý Khu kinh 
tế tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND  
các huyện ven biển, TP Quy Nhơn 

2025 - 2030 

28  

Xây dựng các phương án, đề án để bảo tồn, bảo vệ và phục hồi 
các hệ sinh thái quan trọng. Quy hoạch các khu vực bãi sinh sản, 
bảo vệ rạn san hô, thảm cỏ biển, bảo tồn các loài thủy sản quý 
hiếm, bảo tồn các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND các 

huyện ven biển và Tp 
Quy Nhơn  

Viện Hải Dương học, các viện 
nghiên cứu, các Tổ chức phi chính 

phủ 

 

2020 - 2025 

 

29  

Thành lập các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
khu bảo vệ loài và sinh cảnh tại các khu vực biển có tính đa dạng 
sinh học cao, có các bãi giống thủy sản trên địa bàn tỉnh như khu 
vực biển vịnh Quy Nhơn, đầm Trà Ổ, đầm Đề Gi, đầm Thị Nại 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường,  
UBND các huyện ven biển và Tp 

Quy Nhơn 

 

2020 - 2025 

 

30  
Dự án Cảng cá và khu neo đậu trú bão Tam Quan, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 2021 - 2025  

31  

Xây dựng cơ sở dữ liệu về trữ lượng nguồn lợi thủy sản để làm 
cơ sở cho việc phân bổ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 
phù hợp đối với nguồn lợi thủy sản tại vùng lộng và vùng ven bờ 
trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND các 

huyện ven biển và Tp 
Quy Nhơn 

UBND các xã ven biển, ven đầm 

 
2025 

32  Khu đô thị Cát Khánh đạt chuẩn đô thị loại V UBND huyện Phù Cát 
Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Đến 2025 

33  Đô thị Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III 
UBND huyện Hoài 

Nhơn 
Sở Xây dựng và các đơn vị liên 

quan 
Đến 2035 

34  Đô thị Cát Tiến đạt chuẩn đô thị loại IV UBND huyện Phù Cát 
Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Đến 2035 

35  Đô thị Mỹ Thành đạt chuẩn đô thị loại V UBND huyện Phù Mỹ 
Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Đến 2035 
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36  
Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển trong 
quá trình xây dựng và thực hiện Quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh 

 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Nông nghiệp và PTNT, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan  

Khi xây 
dựng quy 
hoạch, kế 

hoạch 

37  
Tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh về biển nhằm thu hút đầu tư và huy động các 
nguồn lực tham gia đầu tư về lĩnh vực kinh tế biển 

 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan  

Hàng năm 

38  
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 
UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cho các dự 
án có liên quan về phát triển bền vững kinh tế biển 

 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
Các cơ quan, đơn vị có liên quan  

Kế hoạch 
trung hạn và 

hàng năm 

39  Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Các Sở, ban ngành, địa phương 

ven biển  
2020 - 2030 

40  
Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ 
công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 
hải đảo tỉnh Bình Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
ven biển  

Hoàn thành 
trong năm 

2020 

41  
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Quản lý rác thải nhựa đại 
dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương  
ven biển 

2020 - 2030 

42  Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bình Định 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
UBND các huyện ven biển và Tp 

Quy Nhơn 
2022 - 2025  

43  
Đầu tư các trạm quan trắc, trang thiết bị giám sát, cảnh báo tự 
động về chất lượng môi trường, ứng phó sự cố môi trường biển 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, địa phương ven biển  

2020 - 2030 

44  
Điều tra, đánh giá kết quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, 
hải đảo (theo Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT của Bộ TNMT)    

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
ven biển  

Hàng năm 

45  
Triển khai các giải pháp phòng tránh và cảnh báo sự nguy hiểm 
của dòng RIP (chảy xoáy) tại vùng biển tỉnh Bình Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
ven biển  

2020 

46  
Xây dựng và thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên 
vùng bờ tỉnh Bình Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND 
các huyện, thành phố ven biển 

2021 - 2030 

47  
Nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái 
tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 
UBND các huyện, Tp ven biển 

2021 - 2030 
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48  
Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Bình 
Định 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
ven biển 

2022 - 2025 

49  Điều tra, xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ tỉnh Bình Định 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Các Sở, ban ngành, địa phương 

ven biển 
2023 - 2025  

50  
Xây dựng và triển khai các mô hình đồng quản lý tài nguyên 
vùng bờ tại một số địa phương ven biển 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các Sở, ban ngành, địa phương 
ven biển 

2026 - 2030 

51  
Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ, duy trì và phát triển 
các chương trình hợp tác với các trung tâm, đơn vị nghiên cứu 
khoa học 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Các Sở, ban ngành, và đơn vị liên 
quan  

Hàng năm 

52  
Thiết lập các mối quan hệ và xây dựng các chương trình hợp tác 
trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn lực và chuyên gia trong 
lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Các Sở, ban ngành và đơn vị liên 
quan  

Hàng năm 

53  
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong bảo tồn, 
phục hồi đa dạng sinh học biển, các đối tượng sinh vật biển quý 
hiếm 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Các Viện, trường, các tổ chức 
hoặc cá nhân có chức năng nghiên 

cứu và có nhu cầu tham gia  
Hàng năm 

54  
Dự án Triển khai hoạt động trợ giúp y tế, hỗ trợ cấp cứu từ xa 
(Telemedecine) kết nối Bệnh viện đa khoa tỉnh đến xã đảo Nhơn 
Châu, Tp. Quy Nhơn 

Sở Y tế 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, Sở Thông tin và Truyền 

thông 
2020 - 2021 

55  
Dự án Tăng cường năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh và dự 
phòng cho trạm y tế xã đảo Nhơn Châu, Tp. Quy Nhơn 

Sở Y tế 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ  
2020 - 2025 
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