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QƯYỂT ĐỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch tình Quảng Ninh thòi kỳ 2021-2.0305 

tầm nhìn đến năm 2050 . 

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 thảng 6 năm'2015; Luật sửa đổi, bố 
• sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căỉĩ cứ Luật sủa đổi, bồ sung một sổ điều của 11 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 15. tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật sủa đỏi, bổ sung một sỗ điều của 37 Luật có Hên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc 
hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy 
hoạch và một sỗ giải pháp tháo gở khó khăn, vướng mắc, đấy nhanh tiến độ lập và 
nâng cao chất lượng quy hoạch thời I<ỳ 2021 - 2030; * 

Căn cứ Nghị định sổ 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Qưy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chỉnh phủ 
vể triển khai thi hành Luạt Qưy hoạch; . . 

Căn cứ Nghị quyết 119/NQ'CP ngấy 27 tháng 9 năm 2021 cùa Chỉnh phủ về 
các nhiệm vụ và giải pháp để năng cao chất lượng và đấy nhanh tiến độ lập các 
qưy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;. 

Căn củ Quyết định sỗ 479/QĐ~Tĩgngày 07 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tình Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 
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Theo đề nghị của ủy ban nhân dân tình Quảng Ninh tại Tờ trình 
số 6 ỉ 99/TTr- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt Quỵ 
hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ỷ kiên 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 457/BKHĐT-QLQH ngày 18 
tháng 01 năm 2023; sé 766/BKHĐT-QLQH ngày 08 năm 02 năm 2023 và 
số 823/BKHĐT-QLQH ngày 08 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tính Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tmh) với những nội dung chủ yếu sau: 

I. PHẠM VI, RANH GIỚI QUY HOẠCH 

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch tỉnh Quàng Ninh bao gồm toận bộ tmh 
Qúẳng Nmh với tổng diện tích, tự nhiên ừên đất liền 6.206,9 km2 và phần diện 
tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bĩnh 
nhiều năm một khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác 
định và công bố, với 13 đơn vị hành chinli gồm: 04 thành phố (Hạ Long, Móng 
Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 02 thị xã (Quảng Yên, Đông Triều) và 07 huyện (Bỉnli 
Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô). Ranh giới tọa độ 
địa lý khoảng lOó^ổ' đến 108o3r kmh độ Đông vàtừ 20o40l đến 21039i49;8 vĩ 
độ Bắc. Phía bắc giáp Trung Quốc; phía Đông và Nam giáp Vịnh Bắc Bộ; phía 
Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp tình 
Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn. 

n. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Qụan điếm phát ừiển 

Một là, quy hoạch tỉnh phải tuân thủ và phù hợp vơi định hưóng, tầm nhìn 
phát ưiển đất nước, tữủi thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XUI của Đàng, Chiến 
lược phát triển kinh tê - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của cả nước; các quy hoạch 
quốc gia, quy hoạcH ngàah. cấp quốc gia và quy hoạch cấp vùng. 

Hai là, chủ động, kiến tạo và tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnli mẽ tư duy 
phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm đồng bộ về kứửi tế, chính, trị, văn 
hóa, xã hội, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chăc quôc phòng, an ninh và chủ 
quyền biên giới quốc gia. Phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng 
có, khác biệt, nguồn lực của tỉlửi; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực theo phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan ữọng, kết hợp 
chặt chẽ nội lực vód ngoại lực tạo ra ngúồn lực tổng hợp tối ưu, lấy "đầu tư công 
lam vốn mòi, dẫn dắt, kích hoạt đầu tư ngoài xã hội"; khai thác, sử dụng hiệu 
quả và bền yững tài nguyên thiên nhiên, bào vệ môi trường và chủ động thích 
ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh 
mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực về kinh tế - xã hội ngày càng 
hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, hội nhập sâu rộng, phát ừiên kinh tê tông hợp, 
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toàn diện, hiện đại với độ mở cao. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trường xanh, nâng cao năng suất, chất Ịượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng 
cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các ứiành tựu khoa học công nghệ, tham 
gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá ữị toàn cầu. 

B a là, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" theo hướng 
bều vững dựa vào ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp vói tận 
dụng xu thế hòa bùxh, hợp tác, hội nhập, cơ hội mới và công nghệ mới của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại và tham gia sâu rộng, có hiệu quả 
vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Phát huy tối đa nhân tố con người, 
coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan ừọng nhất và mục tiêu của 
sự phát triển; khơi dậy và phát huy mạnh ínễ giá ừị văn hóa, con người Quảng 
Nmh, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, 
sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững củạ nhân dân 
các dân tộc tinh Quảng Ninh. Lấy đầu tư, phát ữiển giáo dục và đào tạo là nền 
tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài; tạo chuyển biến căn bản trong đảo tạo, 
thu Mt nguồn nhân lực chất lượng cao gắn vód tăng quy mô vả chất lượng dân 
số để tăng năng suất lao động, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. 

Bốn là, kiên trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển "một tâm, 
hai tuyén đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực", kiến tạo các hành lang 
giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng 
thành thành phố trực thuộc trung ương vả thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết 
vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế 
so sánh, lợi thế cạnh ừanh từng dịa phương của tỉxứi, ừong tam giác động lực 
phía Bắc, Vùng kinh tế ừọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng được 
phát huy tối đa, bổ sung cho nhau, cùng phát triển bền vững. 

Năm là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn đmh chính 
ừị, trật tự, an toàa xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phái; triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an 
toàn, văn minh. 

2. Mục tiêu phát triển 

a) Mục tiêu đến năm 2030 

- Mục tiêu tổng quát: , 

Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi 
mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minli, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt 
của nhân dân; cực tăng trường của khu vực phía Bắc; một ứong những trung 

I 
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tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh 
tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát 
ừiển bền vững theo mô hỉnh tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an 
ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh ừanh kmh. tế quốc tế. 

- Mục tiêu cụ thể 

+ về k-ịnh tế: (1) Tốc độ tăng trường kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 
2021 - 2030 là 10%/nãm, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3 -
4%/năxn; công nghiệp xây dựng 9 - 10%/năm; dịch vụ 11 - 12%/năm; (2) Cơ 
cấu kinh tế: Nông, lâni nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 3 - 4%; công nghiệp 
xây dựng chiếm khoảng 47 - 48%; dịch vụ chiếm khoảng 3 8 - 39% và Thuế sản 
pham 9 - 10%; (3) GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 - 20.000 USD; (4) 
Đóng góp vào GRDP một số lĩnh vực kinh tế quan ứọng: Kinh tế số khoảng 
30%, kinh tế biển khoảng 25%; cKe biến chế tạo ừên 20%; mức đóng góp năng 
suất của các nhân tố tổng hợp (TFP) ừên 50%; (5) Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 10%/nain; (6) Tốc độ tăng 
năng suất lao động xã hội blnh quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt ừên 8%/năm; 
(7) Tỷ lệ đô thị hóa trên 75%; (8) Thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng 
lực canh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hàiứi chính (PAR Index), Chỉ số 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quàn ừị và hành chính công (PAPI); Chỉ số 
chuyển đổi so (DTI); 

+ về văn hóa - xã hội: (1) Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2021 - 2030 
đạt khoảng 1,9%/năin; đến2030 dân số toàn tỉnh khoảng 2,64 ừiệu người, trong 
đỏ dân số thường trú khoảng 1,63 ừiệu người; (2) Diện tích nhà ở bình quân 
đầu người khoảng 33 m2 sàn/người; (3) số bác sỹ/1 vạn dân là 16 bác sỹ; Sô 
giường bệnh/1 vạn dân là 72,7 giường (ữong đó bao gồm 65 giường công 
lập/vạn dân và 7,7 giường tư nhâti/vạn dân); (4) Duy ừì chỉ số phát ừiên con 
người (HDI) của tình ở nhóm 5 từứi thành phố đứng đâu cả nước; (5) Tuôi thọ 
trung bĩnh người dân ừên 77 tuổi; (6) Tỷ lệ thẩt nghiệp dưới 2%; tỷ lệ hộ nghèo 
dưới 1%; (7) Tỷ lệ đạt trường chuẩn quốc gia đạt ừên 95%; (8) Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo ừên 90%, ừong đó: đào tạo có văn băng, chứng chỉ đạt trên 55%; 
(9) Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm ứên 95%; (10) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao đạt 65% và kiểu mẫu đạt 35%; 

+ về môi trường: (1) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 55% đến năm 2025, 
ừên 50% đến năm 2030 và nâng cao chất lượng rừng; (2) Tỷ lệ thu gom và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị, các xã đảo, xã có hoạt động du lịch, dịch 
vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy cliuẩn đạt ừên 99% và tại các khu vực nông thôn 
đạt 90%; (3) Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định đạt gần 100%; (4) Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt trên 70% tại các 
khu đô thị tập trung (Hạ Long, cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) và trên 50% 
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tại các địa phương (Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái); (5) Tỷ lệ khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
đạt tieu chuẩn xả thai ra môi trường đạt 100%; (6) Tỷ lệ dân số đô thị được sử 
dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân nông 
thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn, tối thiểu 60 
lít/người/ngày đạt trến 85%; 

+ về quốc phòngị, an ninh, ứật tự, an toàn xã hội: Bảo đảm vững chắc 
quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ 
quyền biên giới quốc gia; mờ rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 
và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hơp tác và phát 
triển. Xây dựng xã hội ữật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh. Xây dựng 
Quảng Ninh ừở thành khu vực phòng thủ tỉnỉi vững chắc về quốc phòng - an 
ninh và phòng tuyến họp tác, cạnh ừanh kinh tế quốc tế. 

b) Tầm nhìn phát triển đến năm 2050 | 

Quảng Ninh là tình dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang 
tầm khu vực và quốc tế, là một ừong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế 
quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mói sáng tạo, 
có cơ sở kinh tể vững chắc, sức cạnh ừanh cao; người dân có mức thu nhập 
tương đương các nước phát triển; phát ừiển kũih tế hài hòa giữa các khu vực 
đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. 

m. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH vực 
QUAN TRỌNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỎ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH 
TE XÃ HỘI 

1. Phương hướng phát triển các n^ành, lĩnh vực quan ữọng 

a) Ngành công nghiệp 

Phát ừiển công nghiệp xanh, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công 
nghiệp chế bién, ché tạo công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; đưa ngành công 
nghiệp ché biến chế tạo ừở thành một trụ cột chính ừong nền kinh tế. Phát ừiển 
công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trương; tiếp tục duy trì là một trung 
tâm năng lượng của quốc gia (một ừong những txung tâm điện gió, điện khí 
LNG của miền Bắc), chuyển dần sang phát ứiển năng lượng sạch và năng lượng 
tái tạo. Không mở rộng các nhà máy nhiệt điện than; đầu tư nâng cao hiệu suất 
các nhà máy hiện tại, bảo vệ môi trương. Phát triển hợp lý, bền vững ngành 
công nghiệp khai khoáng, ừọng điểm là ngành Than góp phần bảo đảm an ninh 
năng lượng quốc gia theo quy hoạch; giai đoạn 2021 - 2030, sàn lượng khai 
thác than của Quảng Ninh cơ bản ổn đmh và tăng trường với tốc độ bình quân 
khoảng 1,2%/năiii; đến năm 2030, sản lượng khai thác đạt ừên 49 triệu tấn. 
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b) Ngành dịch vụ 

Phát triển dịch vụ tổng hơp hiện đại ngày càng giữ vai ừò chủ đạo; phát 
triển Quảng Ninh là trung tâm logistics, cửa ngõ trung chuyển vận tải đa phương 
thức kết nối vói Trung Quốc, Đông Bắc Á và ASEAN; sân bay quốc tế Yân Đồn 
thành một trung tâm logsitics của Việt Nam, hướng tới là điểm trung chuyển cho 
khu vực Đông Nam Ấ. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống dịch vụ 
chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, giá trị gia tăng lớn; Quảng Ninh là đầu tàu du 
lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế; đón khách quanh năm, phấn đấu đến 
năm 2030 đón khoảng 25 ừiệu lượt du khách (toong đó khoảng 8 triệu lượt 
khách quốc tế), đạt tốc độ tăng trường du khách bình quân khoảng 6%/năm. 

c) Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh - sạch, nông thôn hiện đại, nông 
dân văn minh, lấy người nông dần làm chủ thể, trung tâm, làm cơ sở cho sự phát 
ừiển bền vững. Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn ừên cơ sờ phát huy lợi thế 
biển, đảo; hoàn chinh hệ thống hậu cần nghề cá, nuôi biển, che biến đồng bộ, 
hiện đại, xây dựng Quàng Ninh thành Trung tâm thủy sản miền Bắc. Phát ừiển 
các khu ứng dụng công nghệ cao Đông Triều, Đầm Hà, Tiên Yên và phát triển 
sản xuất tập trung về chăn nuôi, ữồng ừọt, thủy sản; xây dựng các vừng phát 
triển rừng bền vững, rừng gỗ lóm, phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn 
với quy hoạch các vùng ừồng rừng nguyên liệu, đưa Quảng Ninh ừở thành trung 
tâm chế biến, xuất khẩu đồ gỗ của miền Bắc. Phát triển nền nông nghiệp hàng 
hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo hướng tăng cường liên kết theo 
chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tể của các sản phẩm OCOP gắn 
với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
bền vững, giàu bản sắc vãn hóa. 

d) Kinh tế biển 

- Xây dụng, phát ứiển Quảng Ninh trở thàrủi một trung tâm kinh tế biển 
bền vững của cả nước trên cơ sờ phát triển du lịch - dịch vụ kết nối khu vực và 
quốc tế; đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu, các âu tàu du lịch đẳng 
cấp quốc tế gắn với phát triển kinh tế chuỗi khu kinh tế, khu đô thị biển - ven 
biên cận kê và là một ừong những trung tâm logistics trọng điêm của cả nước. 
Đồng thời xây dựng Quảng Ninh thành một trong những cửa ngõ trung chuyển 
hướng biển của khu vực; tăng khả năng liên kết không gian kinh tế ven bờ, biển 
và đảo, tạo động lực phát triển cho vùng Đông Bắc và cả nước. 

- Phát ữiển khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển và trên biểh (nuôi 
biển) công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; khuyến khích nuôi các đối tưọxig 
làm dược liệu biển và thực phẩm dinh dưỡng từ sản phẩm biển; ứng dụng khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo ừong chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch,... 
để tạo giá trị gia tăng của sản phẩm biển, góp phần tiết kiệm tài nguyên biển. 
Quy hoạch không gian ven biển, ven bờ (ven đảo lớn) cho phát triển du lịch 
bền vững kết họp phát triển các lĩnh vực kinh tế - dịch vụ dựa vào bảo tồn biển 
là thé mạnh vượt ữội ở Quảng Ninh. 
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- ưu tiên xây dựng đồng bộ và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đa mụG 
tiêu, nhằm bảo đảm "lợi ích kép" ữong phát ừiển. Chuyển dần sang phát triện 
mạnh năng lượng tái tạo. Coi trọng hợp tác quốc tế và khu vực ừongphát ừiển 
kiiứi tế bien bền vững và đào tạo nguồn nhân lực biển hiệu quả. Tổ chức lại 
không gian phát ừiển kmh tế biển ừên cơ sờ phân vùng không gian dựa vào hệ 
sinh thai và theo chức năng sử dụng biển, đảo và vùng ven biển; phân bổ không 
gian biển, vùng ven biển và đảo cho các ngành/lĩnh vực theo nguyên tắc bảo 
đảm hài hòa lợi ích và giảm xung đột không gian ừong khai thác, sử dụng cùng 
một vùng ven biển, đảo và biển, giữa các tập thể và cá nhân. Phát triên kinh tế 
biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, đảm bảo vững chăc 
quốc phòng, an ninh và cM quyền biển, đảo; đồng thời giữ gìn giá trị, phát huy 
truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biên đặc trưng Quàng Ninh để phát triên 
du lịch bền vững. Phát triển và quản lý bền vững kinh tế biển của tỉnh theo 
phương thức quản tặ biển dựa vào không gian, liên ngành với sự tham gia thực 
chất của các cộng đồng dân cư và doarửi nghiệp. 

đ) Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh yực khác 

- Giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng 

+ Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; 
xây dựng nền giáo dục mờ, hiện đại, tiên tiến, cơ cấu, phương tb.ức phù hợp 
điều kiện thực tiễn địa phương, đảm bảo liên thông, phục vụ học tập suốt đời 
của người dân, cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, tiệm cận với trình độ quốc 
té, phát ừiển toàn diện năng lực của người học. Đảm bảo phát triển hệ thống 
giáo dục hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa giáo dục chính 
quy và không chính quy theo phương châm ngân sách nhà nước là chủ đạo, két 
họp với huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách và nguồn lực ừong Nhân 
dân, chăm lo phát ừiển giáo dục và đào tạo, có cơ chế khuyến khích phát ừiển 
giáo dục ngoài công lập, hài hòa lọd ích nhà nước - người dân - người học - nhà 
đầu tư theo phương châm tất cả học sinh đều được đến trường với chất lượng 
giáo dục ngày càng tôt hơn. Chủ động, tích cực tận dụng các thành tựu khoa 
học kỹ thuật, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công ngniệp lần thứ 4 và 
xu hướng chuyển đổi số để tạo đột phá phát ừiển giáo dục thông minh, nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Nixih gắn với yêu cầu của 
hội nhập quốc tế; đưa Quảng Ninh nằm ừong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu 
cả nước về trình độ, chất lượng phát ữiển giáo dục, đào tạo, một trong những 
trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lưạng cao của Vùng, tỉnh học 
tập tham gia mạng lưới thành phó/tỉnh học tập toàn cầu UNESCO; 

+ Xây dựng lộ trừủi đào tạo, đào tạo lại và chuyển đổi nghề cho láo động 
ngành than đáp ứng yêu cầu chuyển dịeh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô 
hình tăng tnrởng xanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả phù hợp với 
nhu cầu phát triển của Tập đoàn Than khoáng sàn Việt Nam, Tong Công ty 
Đông Bắc và nhu cầu thị trường. 
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- Y tế và chăm sóc sức khỏe 

Phát ửiển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, đồng đều, cân đối giữa y tế dự 
phòng và y tế điều trị, chú ừọng y tế cơ sở, bảo đàm tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao cho mọi người dân, nhất lả ở vùng 
miền núi, biên giói, hải đảo, đối tượng yếu thế; phát triển nlianh các dịch vụ y 
tế chất lượng cao, xã hội hóa đầu tư một số bệnh viện với dịch vụ chất lượng 
cao ngang tầm khu vực; xây dựng Quảng Ninh trở thành một ứong những trung 
tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước để góp phần thúc đẩy phát ừiển du 
lịch. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sờ; 
phát triển nguồn nhân lực y tế đạt trỉnh độ cao. Hỉnh thành hệ thống trung tâm 
kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ờ tất cả các cấp và kết nối với mạng lưới kiểm 
soát bệiứi tật thế giới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương ừình tổng thể 
phòng chống dịch, thích ứng an toàn, Imh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định và phát triển kinh tế -
xã hội, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với đại dịch ừong tương lai. 

- An sĩnh xã hội 

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư két cấu hạ tàng giao thông, y tế, 
văn hóa, giáo dục, chuyển đổi số, cung eấp nước sạch theo quy chuẩn cùa khu 
vực nông thôn, miền núi, đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, tổng thể với đô 
thị, để thúc đẩy phảt triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu lao động... 
nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa 
các vừng miền; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, đặc biệt là đối 
với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giói, hải đảo, 
người có thu nhập thấp, đối tượng yếu thế; thực hiện đầy đủ các quýền ừẻ em, 
đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh để ữẻ em phát triển toàn diện; nâng 
cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật 
chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của "hạnh phúc"; phấn đấu 
chậm nhất đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và giảm 
nghèo bền vững. 

- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

+ Phát ữiển nhân lực khoa học công ngh.ệ; nâng cao năng lực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo đủ khả năng tiếp thu, làm. chủ, phát triển và 
chuyển giao các công nghệ tiên tiến để hiện đại hóa công nghệ truyền thống. 
Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh trờ thành, một điểm đến triển lãm quốc tế 
hàng năm về khoa học biển, cảng biển và khoa học bảo vệ môi trường... ; 

+ Mở rộng và đẩy nhanh tốc độ ứng dụng những thành tựu của khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, công 
nghệ vật liệu mói, công nghệ sinh học... ừọng tâm vào các lĩnh vực: công 
nghiệp chế biến chế tạo, cải cách hành chính, quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, 
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văn hóa, an ninh, du lịch, bảo vệ môi trường, công nghiệp công nghệ thông tin 
và truyền thông,... xây dựng chinh quyền số, kinh tế số, xã hội số yà xây dựng 
đô thị thông minh để tạo động lực chính cho tăng trường kinh tế tỉnh, tạo bứt 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh ừanh, đổi mới mô hình tăng 
trường và bảo đảm tính, bên vững. 

- Thông tin, truyền thông 

Đến năm 2030, Quảng Ninh thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước 
về chuyển đổi số toàn diện. Phát triển mạnh mẽ các loại hình thông tin báo chí, 
đặc biẹt chú ừọng phất triển các loại hình thông tin điện tử; ứng dụng công 
nghệ Intemet kết noi yạn vật (loT), trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập và xử lý 
thông tin, sản xuất chương trình; tăng cường quàn lý truyền thông trên nền tảng 
số. Từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế báo chí đê ừở thành động lực 
phát triển cho ngành, báo chí của tỉnh. 

- Vãn hóa, thể thao 

+ Phát triển văn hóa thực sự ừợ thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã 
hội, là sức manh nội sinh, động lực quan ừọng để phát triển kữưx tế nhanh, bền 
vững của tỉnh. Xây dụng nền văn hóa giàu bản săc Quảng Ninh găn với thu hẹp 
nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênii lệch vùng miên. Chăm lo xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sờ, nhất là ờ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền 
núi, biên giới, hải đảo của tỉnh; 

+ Kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn 
hóa các dân tộc; vận dụng cơ chế thị trường để cliuyển hóa các tài nguyên văn 
hóa thành nguồn lực văn hóa, "vốn hóa" các giá trị văn hóa địa phương để hMi 
thành nên các sản phẩm văn hóa đa dạng, độc đáo phục vụ du lịch - dịch vụ. 
Tập trung bảo tồn và phát huy giá ừị kho tàng di sản văn hóa của tỉnh, ừong đó 
ưu tiên nguồn lực cho các di sàn được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia 
đặc biệt, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục di sản 
văn hóa phi vật thể quốc gia. Thường xuyên tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia 
đặc biệt, di tích quốc gia chống xuống cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa 
phương. Từng bước phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, giải ừí ừên địa 
bàn tỉnh hướng tới xuất khẩu văn hóa góp phần thúc đẩy kmh tế phát triển bền 
vững. Xây dựng Quảng Ninh ừở thành tnmg tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng; 
điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản văn hóa khu vực châu Ấ và thế 
giới được bìxứi chọn hằng năm; thàiứi phố Hạ Long ừờ thành thành viên của 
mạng lưới các thành phố sáng tạo ữên thế giới (của UNESCO); 

+ Đẩy marửi thực hiệnt:.xã hội hóa thể dục thể thao; phát triển sâu rộng và 
bền vững hoạt động ứiể dục thể thao, phát triển thể thao thànỉi tích cao, tập trung 
vào các môn thế mạnh, môn thể thao Olympic; phấn đấu đến năxn 2030, Quảng 
Ninh, là một trong những trung tâm ừọng điểm thể thao thành tích cao của cả nước. 
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- Quốc phòng, an ninh 

Xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, 
phòng tuyến hợp tác, cạnh ửanh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền an ninh 
biên giới trên đất liền, trên biển đảo. Thực hiện kết họp giữa quốc phòng, an 
ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; kiên quyết không đánh đổi yêu cầu 
về an ninh, an toàn lấy lợi nhuận, lợi ích kinh tế đơn thuần hay nhu cầu Văn hóa 
tầm thườrig. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợ]3 tác và phát 
triển. Mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. 

2. Phương án tổ chức các hoạt động kmh tế - xã hội 

Tổ chức các hoạt độnp kinh té - xã hội theo mô hlnh tổ chức không gian 
phát triển "một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực", kiến 
tạo các hành lang giao thông gắn vói các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, 
hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc trung ương và thúc đẩy liên kết 
nội vùng, liên kết vùng, phân công và họp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, 
thế manh, lợi thể so sánh, lợi thế cạnh ừaxứi từng địa phương của tỉnh, trong tam 
giác động lực phía Bắc, Yùng kinh tể ừọng điểm Bắc Bộ, Vừng đồng bằng sông 
Hồng được phát huy tối đa, bổ sung cho nhau, cùng phát triển. Trong đó: 

- Tâtn là thàxih phố Hạ Long, trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế -
văn hóa của tỉnh.; phát ừiển đô thị theo mô hỉnh đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm 
trung târạ kết nối, mờ rộng đô thị về phía Bắc. 

- Tuyến hành lang phía Tây xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều hướng 
tới đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội; phát triển chuỗi đô thị - công 
nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm 
linh; ừong đó Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng 
trường mới của tuyến phía Tây và của tỉnh, phát ừiển theo mô hinh "Thành phố 
thông minh" với các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - cảng biên thông minh, 
hiện đại, trung tâxn công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao. 

- Tuyến hành lang phía Đông xuất phát từ Hạ Long đến Móng Gái và 
hướng tới thị trường Đông Bắc Á;-phát triển chuỗi đô thị sinh thái - dịch yụ, 
thươnẹ, mại, du lịch tổng hợp cao cấp, nông nghiệp sạch - công nghệ cao và 
kúứi te biển; lấy phát ứiển công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp. Phát triển Khu 
kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái là hai mũi đột phá. 

- Ba vùng động lực gồm: (1) Phân yùng đại đô thị Hạ Long mở rộng (Hạ 
Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều); (2) Phân vùng đô thị du 
lịch biển và núi rừng (Vân Đồji, Ba Chẽ, Tiện Yên, Cô Tô); (3) Phân vùng đô 
thị kinh tế cửa khẩu (Móng Cái, Hậi Hạ, Bình Liêu, Đầm Hà). 

• . •> . 
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IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH BỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ CÁC 
KHU CHỨC NANG 

1. Quy hoạch hệ thống đô thị 

- Đến năm 2025, tìnli Quàng Ninh có 13 đan vị hành chính với 13 đô thị; 
đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có 12 đơn vị hành chính với 13 đô thị; Quảng 
Ninh ừờ thành, thành phố trực thuộc trung ưang trên cơ sở hình thành khu vực 
nội thành bao gồm 07 thàah phố (Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái - Hải 
Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn) và tái lập thị xã Tiên Yên. 

- Gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết 
vùng. Đẩy nhanh tóc đọ và nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với nâng cao 
hiệu quả kiiứi tế đô thị, phát ừiển các đô thị đồng bộ về kinh tế, xã hội, kết cấu 
hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân; chú trọng các công 
ưình, dự án xây dựng thấp tầng, thiết kế tự nhiên, thân thiện với môi trường tại 
các khu du lịch ven biển. Mờ rộng không gian phát triển đô thị của thành phố 
Hạ Long, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết noi phát triển đô thị theo mô hình 
đa cực, mờ rộng đô thị lên phía Bắc. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội thành phố Hạ Long đồng bộ, hiện đại, giữ yữxig tiêu chí đô thị loại I. 
Xây dựng thành phố Móng Cái và thị ừấn Quảng Hà gắn với xây dựng Khu 
kinh té Cửa khẩu Móng Cái và Khu công nghiệp dịch vụ - cảng biên Hải Hà có 
hệ thống kểt cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp 
dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. 
Xây dựng, phát ừiển đô thị, kinh tế thương mại bi'ên giới tại các khu kinh tế 
cửa khẩu Bắc Phong Smh, Hoànli Mô - Đồng Văn gắn liền với bảo đảm quốc 
phòng - an ninh. Xây dựng và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, 
tăng trường xanh, thông minh, vãn minh, giàu bản săc và có tính tiên phong 
dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, ừở thành động lực của phát triển. 

(Chi tiết theo Phụ lục I) 

2. Phương án phát triển khu vực nông thôn 

- Định hướng tổ chức không gian lãnh ttiổ khu vực nông thôn ừên cơ sở 
điều kiện tự nhiên, hiện, ữạng đảm bào phù hợp với mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quá ừình đô thị 
hóa của tỉnh; quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn theo hướng tập 
trung, tiết kiệm chi phí xây dựng công trmh hạ tầng gắn với các vùng sản xuất 
nông nghiệp. 

- Khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn (giao thông, hệ thống 
cung cấp nước sạch và thoát nước thải) thích ứng với biến đổi khí hậu, từng 
bước nâng cao chất lượng, môi trương sống nông thôn (ữong đó có bảo tồn và 
phát huy bản sắc văn hóa làng, xã) và bào tồn môi trường tự nhiên; triển khai 
các mô hình, giải pháp xã thông minh để tăng cường liên kết, phát ữiển kinh 
tế, xã hội của địa phương. 
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3. Quy hoạch các khù chức năng 

Đổi mới, nâng cao hiệu quà công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà 
đầu tư lớn, có thương hiệu; ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ 
cao, thân thiện môi trương, mang lại giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỳ lệ lấp 
đầy, nâng cao hiệu quả kữủi tế các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp đã thành lập. Phát ừiển theo chiều sâu các khu kinh tế, khu công nghiệp 
để tăng tính cạnh ừanh quốc gia và quốc té, tăng tính liên kết giữa các khu công 
nghiệp, khu kinh tế của Quàng Ninh - Hài Phòng, hình thành các cụm sản xuất 
có quy mô lán, tập hợp các ngành liên kết. Thu hút mọi nguồn lực đầu tư, khai 
thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển các khu kinh té ữọng điểin, 
ừong đó: Xây dựng, phát ừiển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, 
động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây của tỉnh và của Vùng kinh tế 
ữọng điểm Bắc Bộ, trờ thành đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông 
minh, hiện đại. Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành trung tâm công nghiệp 
giải ừí, cônẹ nghiệp văn hóa có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng 
hợp đẳng cap quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tàng kinh tế - xã hội đồng bộ, 
hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy giá tặ vmh Bái Tử Long; phát triển theo. 
mô hỉnh đố thị ứiông minh, trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Xây 
dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái ừở thành một ừong những cực tăng trưảng 
kinh tế phát triển năng động, bền vững của tỉnh và của vùng Đông Bắc, đồng 
thời là trung tâm phát ữiển kinh té quan ừọng của vành đai kinh tế ven biển vịnh 
Bắc Bộ. 

Quy hoạch các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Phát ừiển khu 
công nghiệp mới với các mô hình phù hơp với điều kiện và phát huy lợi thế 
từng khu vực như; khu eông nghiệp - đô thị - dịch vụ (Đông Triêu 2, Vạn Ninh); 
khu công nghiệp công nghệ cao (Uông Bí); khu công nghiệp chuyên ngành 
(Việt Hưng). Ưu tiên phát triển các khu công nghiệp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
hiện đại theo hướng sản xuất Sạch, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài 
nguyên, cộng smh công nghiệp, hướng tới tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, 
Quy hoạch mới 8 khu công nghiệp, đến năm 2030 toàn tỉnh có 23 khu công 
nghiệp với tổng diện tích khoảng 18.842 ha, trong đó diện tích sử dụng đất đến 
năm 2030 khoảng 5.904 ha; quy hoạch mới các cụm công nghiệp đàm bảo sử 
dựng nguồn lực đất đai tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu 
phát ữiển nhanh và bền vững của tỉnh. 

(Chi tiết theo Phụ lục II, m, IV, V) 

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải 

- Bám sát định hướng của quy hoạch cấp quốc gia để phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên 
thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết YÙng (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, 
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Lạng Sơn, Bắc Giang...), nội vùng (nhất là giữa các khu vực vùng cao, miền 
nui với các vùng động lực, trung tâm đô thị) gắn với các hành lang phát triển 
Vinh tế (Hành lang kmh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hành 
lang k-inh tế Lạng Sơn-Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hành lang kinh tế 
ven biến từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Cà Mau), trong đó tập trung các công 
trình: cầu Rừng; cầu Lại Xuân; cầu và đường kết nối Uông Bí với Thủy 
Nguyên; cầu/hầm nối từ khu vực Tiền Phong với Lạch Huyện; đường ven sôhg 
két nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều; đầu tư mở 
rộng quốc lộ 279 kết nối liên thông với đường bao biển Hạ Long - cẩm Phả; cải 
tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 tìr Hạ Long qua Ba Chẽ đên giáp ranh địa phận 
tình Lạng Sơn; cao tốc Tiên Yên - Lạng Sơn, quốc lộ Hạ tầng giao thông kết 
nối các đảo từ Đầm Hà - Cái Chiên - Vĩnli Thực; các đảo của huyện Vân Đồn. 

- Quy hoạch đường sắt đô thị kết nối các địa phương: Đông Triều - Uông 
Bí - Quảng Yên - Hạ Long - cẩm Phả - Vân Đồn; Hải Hà - Móng Cái. Phát 
triển hệ thống giao thông đường sắt tốc độ cao, tàu điện ừên cao sau năm 2030 
từ Đông Triều tới Móng Cái và có gắn với liên kết vùng, hợp tác quốc tế,... Kêu 
gọi, thu hút đầu tư xây dựng một số cảng biển quan trọng như: Nam Tiền Phong 
(khu bến Yên Hưng), Con Ong - Hòn Nét, Hải Hà, Mũi Chùa; xấy dựng cầc 
bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế tại vịnh Cửa Lục. Quy hoạch các trung tâm 
logistics gắn với hệ thống cảng biển; trung tâm logistics chuyên dừng gắn với 
sân bay Vân Đồn;-trung tâm logistics gắn với cửa khẩu: Móng Cái, Hoành Mô 
- Đồng Văn, Bắc Phong Smh và các trung tâm logistics gắn với công nghiệp, 
đô thị, các vùng nông nghiệp, thủy sản ữên địa bàn tinh. Định hướng phát triển 
các cảng, bến trên các tuyến vận tải chính, các tuyển luồng đường thủy nội địa 
quốc gia, luồng đường thủy nội địa địa phương. 

- ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, thành tựu khoa học kỹ thuật 
ừong phát ừiển hệ thống giao thông thông minh, điều hành và quản lý hệ thống 
giao thông vận tải một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thời 
gian, chi phí đi lại, thuận tiện và thân thiện với môi trường... nhất lả hệ thống 
giao thông kết nối giữa các đào phục vụ phát ừiển kinh tế - xã hội về lâu dài. 
Bũnh thành các bãi đỗ xe thông minh ở các khu đô thị trọng điểm. 

(Chi tiết theo Phụ lục VI, vn, vin, IX, X, XI, XII, xm, XIY) 

2. Phương án phát triển mạng lưới cấp điện 

Duy ừì phát triển các nguồn điện hiện có trên địa bàn tỉnh, hạn chế mở 
mới nMệt điện than; phát ữiển điện khí LNG tại thành phố cầm Phả; chuyển 
đổi 1.640 MW điện than được phê duyệt tại Quỵ hoạch điện vn điều chinh 
sang điện khí; phát triển nguồn điện gió ữên bờ, gần bờ và ngoài khơi với tổng 
công suất bước đầu khoảng 2.500 MW; điện tự dùng tận dụng nhiệt thải két 
hợp xử lý bùn thải ứong khu công nghiệp khoảng 49,5MW và điện tận dụng 
từ nguồn nMệt thải của nhà máy xi măng khoảng 12MW; điện sinh khối 
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khoảng 107 MW và các dự án điện tận dụng khí, nhiệt thải để phát điện; điện 
rác, thủy điện, điện mặt trời theo quy hoạch. Duy ữì phát triển hệ thống, truyền 
tải điện 500 kv, 220 kv, hệ thống lưód điện phân phối 110 kv và nguồn điện 
trung thế và hạ thế đáp ứng yêu cầu. 

(Chi tiết theo Phụ lục XV) 

3. Phương án phát triển mạng lưới viễn thông 

- Phảt ừiển hạ tàng công nghệ thông tin, hạ tầng số, mạng kết nối vạn vật 
(loT) liên thông, đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn diện, xây 
dựng chính quyền số, phát ữiển kinh tế, xã hội số; tạo sự bứt phá về hạ tầng, 
ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông. 

- Xây dựng Trung tâm bưu chính cấp Vùng trên địa bàn tỉnh, triển khai 
nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số ừên địa bàn tỉnh. Phát triển mạng lưới hạ 
tầng viễn thông, trong đó tập trung phát triển hạ tầng mạn^ băng rộng. Ngầm 
hóa mạng cáp ngoại vi trên địa bàn tỉnh; cài tạo mạng truyền dẫn, tăng cưòng 
chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiết 
kiệm nguồn lực đàu tư, an toàn mạng lưới và mỹ quan đô thị. 

4. Phương án phát ữiển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước 

- Phát triển thủy lợi theo hưcmg hiện đại, bảo đảm cấp, thoát nước cho dân 
sinh, phục vụ chữa cháy và các ngành kinh tế; chủ động phòng chống và giảm 
nhẹ thiên tai, thídi ứng vói biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nghiên cứu đàu 
tư, nâng cấp hệ thống các moong chứa nước, hệ thống xử lý nước thải ngành 
than tạo nguồn nước phục vụ các ngàoh kinh tế. 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 khoảng 1.553.600 nxVngày 
đêm. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn, quy hoạch, 
bố trí các trụ nước chữa cháy để đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt, 
chữa cháy; ưu tiên xây dựng hệ thong cấp nước tập trúng, quy mô liên đô thị, 
liên xã. Xây dựng mới hệ thống cấp nước tập trung tại các xã, các đảo để phục 
vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chữa cháỵ. 

- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý của các hệ 
thống xử lý nươc thải tập trung quy mô lớn tại các đô thị, khu kinh tế và các khu, 
cụm công nghiệp; quan tâm xây dựng hệ thống thoát nước thải đô thị, nông thôn. 

(Chi tiết theo Phụ lục XYI) 

5. về két cấu hạ tầng khác 

a) Phương án phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao 

Đẩy manh công tác xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao, ừở thành phong 
trào sâu rộng với nhiều chủ ứiể, nhiều nguồn lực. Đổi mới cơ chế quản lý để phát 
huy tối đa hiệu quả của các tìiiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà thi đau, sân 
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vận động, cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tmh phục vụ cho nhu cầu sinh 
hoạt văn hóa của nhân dân. Nâng cấp trung tâm thể dục thể thao tỉnh ữở thành 
Khu liên hợp thể thao cấp vùng đáp ứng yêu cầu tổ chức một số giải thi đấu thể 
thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế, thường xuyên diễn ra các sự kiện, giải thi 
đấu thể thao cấp tình, cấp quốc gia và quốc té góp phần phát ừiển du lịch, dịch 
vụ. Phát triển các sân golf phục vụ thể thao và du lịch gồm: 06 sân golf đang 
triển khai thực hiện và quy hoạch mới 16 sân gờlf đảm bảo khai thác, sử dụng 
tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất nguồn lực đất đai. Phát ữiển sâu rộng và 
bền vững hoạt động thể dục thể thao, phát triển thể thao thành tích cao, tập trung 
vào các bộ môn ữong hệ thống Olympic và những bộ môn thế mạnh của tỉnh. 
Phấn đấu ừong tốp 10 tửủi, thành phổ trực thuộc trung ương dẫn đầu cả nước tại 
Đại hội thể đục thể thao Toàn quốc. 

(Chi tiết theo Phụ lục xvn, xvin) 

b) Phương ấn phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo 

Xây dựng Trường Đại học Hạ Long theo mô hinh đô thị đại học, phấn đấu 
trở thảnh một ữong những trung tâm đào tạo nihân lực chất lượng cao của khu 
vực; Trường Cao đẳng Việt - Hàn theo hướng chất lượngj cao. Tiếp tục rà soát, 
ưu tiên quỹ đất, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sờ giáo dục đàm bào 
đồng bộ, phù hợp, đầu tư chuẩn hóa về cơ sở vật chất tiên tiến, đồng bộ, hiện 
đại, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thu hút đầu tư 
các trường cao đẳng, trung cấp tư thục, các trung tâm đào tạo và nghiên cứu 
phát triển tại Quảng Yên, Vân Đồn, Hầi Hà và Móng Cái...; nâng cao năng lực 
các cơ sở đào tạo, dạy nghề theo hướng chất lượng I cao, ưu tiên các lĩnh vực 
ngành nghề như công nghiệp chế biến, che tạo, du lịch, dịch vụ, công nghệ 
thông tin, an toàn thông tin, điện tử, kinh tế cảng biển và dịch vụ cảng biển... 

(Chi tiết theo Phụ lục XIX) 

c) Pliưang án phát triển hạ tầng y tế, an sinh xã hội 

Phát triển hợp lý hệ thống y tế thông minh; đẩy mạnh xã hội hóa thu hút 
các nguồn lực xây dựng, phát ứiển các cơ sở y tế chất lượng cao; thu hút các 
bệíứi viện tư nhân chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế tại Hạ Long, 
Móng Cái và Vân Đồn; thu hút đầu tư các Viện dưỡng lão tại Hạ Long, Vân 
Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ đáp ứng nhu cầu dân sinh kết hợp phát triển kinh tế xã 
hội; xây dựng và phát ừiển các cơ sờ chăm sóc và nuôi dưỡng đối với ừẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt và người già neo đơn, không nơi nương tựa. 

(Chi tiết theo Phụ lụb XX, XXI) 
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d) Phương án phát triển hạ tầng thương mại 

^ - Phát ừiển các trung tâm thương mại đa năng, phức hơp, tổng hợp mang 
tâm khu vực Đông Nam Ẫ, các đại siêu thị và siêu thị (hạng I) đáp ứng nhu cầu 
mua săm kết họp vui chơi, giải ừí gồm: Trung tâm thương mại tổng hợp tại thanh 
phố Hạ Long phía Bắc vmh Cửa Lục, tại khu vực càng Cái Lân; Trung tâm 
thưang mại tổng hợp, hệ thống outlet, casino tại khu yực gần cửa khẩu, thành 
phô Móng Cải; Trung tâm thương mại đa năng, casino tại khu vực đảo Cái Bầu, 
huyện Van Đồn. 

^ - Phát ừiển hệ thống hạ tầng cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt đàm bảo 
đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 
tỉnh Quàng Ninh vả khu vực Bắc Bộ với tổng trữ lượng khoảng 1.610.000 m3 

xăng dầu, 747.130 m3kM(LPG,LNG). 

đ) Phương án phát triển hạ tầng khoa học công nghệ 

Phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đủ 
năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ tiên tiến; hạ tầng khoa học công nghệ phải 
được phát triển đồng bộ trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tình. 
Hkih thành các Trung tâm khám phá khoa học, công nghệ và đổi mời sáng tạo 
tại Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn và Móng Cái; Khu công nghệ thông tin tập 
trung (Hạ Long ICT Park); các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
Đông Triều, Đầm Hà; khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tiên Yên; 
Khu trìiứL diễn, giới thiệu, mô hình, thực nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ, lưu ừũ nguồn gen tại Tiên Yên. 

e) Phương án phát ừiển hạ tầng phòng cháy chữa cháy 

Quy hoạch phát ứiển hạ tầng phòng cháy chữa cháy theo từng thời kỳ, đáp 
ứng yêu cầu phục vụj)hát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2021 - 2030 đảm bào 
mỗi địa phương có tối thiểu 01 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bố trí 
xây dựng tại các địa điểm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên 
lạc; quy hoạch hệ thống cung cấp nước, giao thông, thông tin liên lạc phục vụ 
cho công tác phòng cháy yà chữa cháy theo đúng quy định của quy chuan, tiêu 
chuẩn xây dựng. 

VI. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN 

1. Quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện: 

- Vùng lịên huyện Hạ Long gồm: Thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, 
thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, thành phố cẩm Phả, ừong đó ữiànli phố 
Hạ Long là trung tâm vùng, thị xã Quảng Yên gắn với khu kinh tế ven biển 
Quảng Yên là động lực tăng trưởng mới. Quy mô dân số khoảng 1,9 triệu người; 
diện tích khoảng 3.028 km2. Đây là trưng tâm động lực tổng hợp đa ngành của 
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tỉnh Quảng Nmli, với ngành kinh tế ừọng tâm là du lịch, dịch vụ^công nghiệp 
chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng, cảng biển, các ngành 
năng lượng sạch,... 

- Vùng liên huyện Vân Đồn gồm: Huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô, huyện 
Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, ứong đó khu vực đô thị trung tâm huyện Vân Đồn là 
trung tâm vùng. Quy mô dân sổ khoảng 323,5 nghln người; diện tích khoảng 
4.145 km2. Đây la vùng kũửi tế du lịch, công nghiệp sạch và công nghệ cao, 
logistics, nông lâm ngư nghiệp, ừong đó Vân Đồn là khu kmh tế ven biển, mũi 
đột phá, tnmg tâm phat triển và tăng cường kết nối đến các vùng miền núi phía 
Bầc vả vùng biển đảo phía Nam. Là một cửa ngõ mới ra biển của vùng miền 
núi phía Đông Bắc. 

- Vùng liên huyện Móng Cái gồm: Thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, 
huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu, ừong đó thành phô Móng Cái gan với Khu 
kinh tể cửa khẩu Móng Cái là mũi đột phá, trung tâm vùng. Quy mô dân sô 
khoảng 418,9 nghìn người; diện tích khoảng 2.671 km2. Đây là vùng trọng điểm 
phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch biên giới, cửa ngõ của ASEAN với các nước 
Đông Bắc Á Với hạ tầng đường cao tốc, cảng biên quy mô lớn Hải Hà, Vạn Ninh. 

2. Quy hoạch xây dựng các vùng huyện 
. Quy hoạch 12 vùng huyện đảm bảo phù họp với mục tiêu định hướng phát 

triển tổng thể của tình gồm: (1) Vùng thành phố Hạ Long; (2) Vùng thành phố 
Cầm Phả; (3) Yùng thành phố Uông Bí; (4) Vùng thị xã Quảng Yên; (5) Vùng 
thị xã Đông Triều; (6) Vùng huyện Vân Đồn; (7) Yùng huyện Tiên Yên; 
(8) Vùng huyện Ba Chẽ; (9) Vùng huyện đảo Cô Tô; (10) Vùng Móng Cái -
Hải Hà; (11) Vùng huyện Đầm Hà; (12) Vùng huyện Bìxứi Liêu. 

m BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; KHAI 
THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN; PHÒNG CHÓNG THIÊN 
TAI VÀ ỨNG ĨPHO VỚI BIỂN ĐỎI KHÍ HẬU 

1. Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 
a) Bảo vệ môi trường 
Phân vùng môi trường tỉnh theo 3 vùng: (i) Vừng bảo vệ nghiêm ngặt (N), 

bao gồm 2 tiểu vùng: Tiểu vùng bảo tồn nghiêm ngặt và tiểu vùng bảo vệ có kiểm 
soát; (ii) Vùng hạn chế phát thải (H), bao gồm 7 tiểu vùng: Tiểu vùng đệm các 
khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh, khu 
di sản thiên nhiên, khu vực khác không phải khu dân cư tập trung ở đô thị đặc biệt, 
lòại I, loại n, loại IU), tiểu vùng đất ngập nước quan ừọng, tiểu vùng hành lang 
bảo vệ nguồn nước mặt được dừng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tiểu vừng 
khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại rv, loại V, tiểu vùng 
khu vui chơi giải trí dưới nước, tiểu vùng khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường cần được bảo vệ 
và tiểu vùng cảnh quan sinh thái quan trọng; (iii) Vùng khác (K). 

(Chi tiết theo Phụ lục xxn) 
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b) Bảo tổn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Quy hoạch các khu vực: Khu vực đa dạng sinh học cao (SHC), các -vùng 
đất ngập nước quan ữọng (ĐQT), các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng 
(CQT), hành lang đa dạng sinh học (HL), khu bảo tồn thiên nhiên (BT), các cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh học (CS). 

(Chi tiết theo Phụ lục xxn) 
c) Các ừạm, điểm quan ừắc môi trương 

Đến 2030, có khoảng 127 ừạm, điểm quan ừắc môi trường nước mặt, nước 
thải; 08 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; có 80 trạm, điểm quan 
trắc môi trường không khí; 47 đỉểm ạuan ữắc đmh kỳ môi trường đất; 106 ừạm, 
điểm quan ữắc môi trường nước biển ven bờ; 44 điểm quan ừắc định kỳ môi 
trường ữầm tích, 26 điểm quan ừắc nhựa và vi nhựa; 03 ừạm, đỉểm quan ừắc 
môi trường phóng xạ, 14 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu. 

(Chi tiết theo Phụ lục xxni) 
d) Bảo vệ và phát triển rừng 

- Bảo vệ và phục hồi hiệu quả tối đa diện tích rừng tự nhiên; duy trì, củng 
cố các khu rừng đặc dụng hiện có; thành lập mới, khôi phục, tái phát triển một 
số khu rừng đặc dụng; ừong đó mờ rộng diện tích gắn với bảo vệ hệ sinh thái 
tại các khu bảo tồn thiên nhiên và di sàn thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, 
vườn quốc gia Bái Tử Long, rừng quốc gia Yên Tử, các khu rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh. 

- Bảo vệ đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn, bảo 
tồn hệ sinh thái nủi đá tại Vụih Hạ Long, Vmh Bái Tử Long và vùng phụ cận. 
Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Quảng Nam Châu (huyện Hải Hà); vườn 
quốc gia Bái Tử Long; rừng Quốc gia Yên Tử. Xây dựng các công trình, kết 
cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ, phát triển rừng, bảo tôn đa dạng sinh học, hệ sinh 
thái rừng đặc dụng Đồng Sơn - Kỳ Thượng ừờ thành công viên rừng có thương 
hiệu gắn với Di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. 

đ) Các khu nghĩa ứang, cơ sở hỏa tảng và nhà tang lê 

ĐỊnih hướng quy hoạch xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung 
đô thị theo quy hoạch đô thị, nghĩa trang tập trung xã theo định hướng quy 
hoậch xây dựng nông thôn; bô trí tủià tang lê tại các đô thị đàm bảo tiêu chuân 
về phân loại đô thị; duy trì các nghĩa trang hiện trạng đến khi lấp đầy; di dời 
đối với các nghĩa trang trong khu vực phát triên đô thị hoặc không đảm bảo 
yêu cầu môi trường. 

(Chi tiết theo Phụ lục xxrv) 
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e) Các khu xử lý chất thải 

- Dự báo khối lượng chất thải rắn khoảng 2.948.074 tấn/năm. . 

- Quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn phân tán tại các huyện, thị xã 
thành phố (mỗi địa phương bố tí tối thiểu 01 cơ sở xử lý hoặc dự trữ quỹ đất để 
bố ừí khu xử lý chất thải rắn đảo bảo thu gom, xử lý cho địa phương hoặc liên 
huyện). 

- Thu gom, xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường của 
từng huyện thanh phố sẽ được thu gom và đưa về các khu xử lý chất thải rắn 
của từng huyện; chất thải rắn nguy hại được thu gom xử lý tại các cơ sở có chức 
năng xư chẩt thải rắn nguy hại; chất thải rắn y té được thu gom và xử lý đưa về 
các khu xử lý được phân, theo vùng, theo cụm. 

- Dự báo khối lượng nước thài đến năm 2030 khoảng 1.126.120 rtrVngày 
đêm (tính bằng tiêu chuẩn cấp). Định hướng thoát nước: (1) Nước thải.đô thị, 
nông thôn phải được thu gom, xử lý đảna bảo tiêu chuâii trước khi thoát ra môi 
trường. Đối với khu dân cư hiện hữu, sử dụng hệ thông thoát nước nửa riêng 
để tách nước thải đưa về ứạm xử lý chung. Đối với khu vực nông thôn khuyến 
khích sử dụng nhà tiêu họp vệ sinh, lâu dài thu gom, xử lý tập trung theo từng 
cụm, điểm dân cư; (2) Đối với nước thải công nghiệp, nước thải ngành than, 
nước thải y tế: phải được thu gom xử lý tại cơ sờ đảm bảo các tiêu chuẩn, quy 
chuân trước khi xả ra nguồn tiêp nhận. 

(Chi tiết theo Phụ lục XXV) 

2. Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

a) về thăm dò, khai thác và ché biến khoáng sản 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các khu, điểm mỏ khoáng sản 
phải theo quan điểm phát ữiển bền vững, tăng trường xanh, gắn với thực hiện 
lộ trình dừng các khu vực khai thác lộ thiên, các mỏ đá vôi, các nhà máy xi 
măng, nhiệt điện ừên địa bàn thành, phố Hạ Long. Phấn đấu đến năm 2025 dừng 
khai thác các mỏ đá vôi và chấm dứt khai thác cát, sỏi ừên toàn bộ các xã đảo, 
tuyến đảo. Không cấp mới, gia hạn khai thác các mỏ sét và có lộ ừình dừng 
hoạt động các mỏ sét gây ô nhiễm môi trương trong các khu dân cư, du lịch, 
Vịnh Hạ Long trước năm 2030. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với công tác quản lý tài nguyên, than, khoáng sản trên địa bàn theo quy định 
của Đảng, pháp luật của Nhà nươc; tận dụng tối đa nguồn đất, đá thải mỏ làm 
vật liệu san lấp mặt bằng các dự án phát ứiển hạ tầng đô thị, giảm áp lực lên 
các bãi thải mò. 

(Chi tiết theo Phụ lục XXVI) 
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b) Các mỏ, khu vực địa điểm có khoáng sản chưa khai thác, cấm khai thác 
cần bảo vệ với từng loại khoáng sản 

- Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, gồm: Khu vực đất có di tích lịch sử 
- văn hoá, danh lam thắng cành đã được xếp hạng hoặc được khoanh vừng bảo 
vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng 
phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; khu 
vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc gây ảnh hưởng 
đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đất do cơ sở tôn giáo sử 
dụng; đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, 
đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, 
thông tin liên lạc. 

- Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, gồm: Khu vực yêu cầu về 
quốc phòng, an ninh; bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam 
thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện ừong quá 
trinh thăm dò, khai ứiác khoáng sản; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Khai thác, sử dụng, bào vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục 
hậu quả tác hại do nước gây ra 

- Ưu tiên phân bổ nguồn nước chọ các đối tượng khai thác, sử dụng nước 
theo thứ tự: (1) Nhu cầu nước cho sinh hoạt; (2) Nhu cầu nước cho công nghiệp; 
(3) Nhu cầu sử dụng nước cho du lịch, dịch vụ; (4) Nhu câu sử dụng nước cho 
thủy sản và các lĩnh vực khác. 

- Triển khai cắm mốc giới hành lang bào vệ nguồn nước. Thực việc các 
biện pháp hạn chế khai thác và phòng ngừa, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước 
dưới đất. Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng 
nước mặt và nước dưới đất. Thực hiện các biện pháp giàm thiểu ô ĩứiiễm từ các 
nguồn thải. Xây dựng các công ừìxih phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và 
tiêu úng như các ừạm bơm, cống tiêu, nạo vét trục tiêu và triên khai đâu tư công 
trỉxủi đê điều, phòng chổng lũ. Hoàn thiện, nâng cấp mạng lưới các trạm cảnh 
báo thiên tai hiện có. Rà soát các công trình đập dâng, hô chứa nước đã xuông 
cấp để gia cố, nâng cấp. ổn đinh mái dốc, chống sạt lở cho những khu vực có 
nguy cơ lũ quét cao... 

4. Phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Phân vùng rủi ro đối với từng loại thiên tai ừên địa bàn tỉnh và xác định 
các khu vực ưu tiên phòng, chống đối với từng loại thiên tai. 

- Củng cố hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nừớc, các công trình phòng, 
chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực chông chịu 
yới biến đổi khí hậu của hệ thống cơ sở hạ tầng. Thiết lập hệ thông giám sát và 
đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, cập nhật cơ sở 
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dữ liệu phòng chống thiên, tai ữên địa bàn tỉnh. Triển khai các phưcmg ận.giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính; kiểm kê khí nhà kính và thúc đẩy phát triển thị 
trường các-bon; thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, phát ừiển và 
sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; đẩy mạiứi các hành động giảm 
nhẹ khí nhà kính và tăng cường các bể hấp thu khí nhà kính; có lộ ừình thay 
thể các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và khí bằng năng lượng tái tạo, 
hướng tới phát thải ròng bằng không đến năm 2050; thực hiện các hành động 
phục hồi thiên nhiên. I 

vm. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG sử DỤNG 
ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

Nguồn lực đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiếm kê, lượng 
hóa, hạch toán đày đủ trong nền kữứi tế, được quy hoạch sử dụng hiệu quả, họp 
lý, tiết kiệm, bền vững vód tầm nhìn dài hạn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; 
bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực cho sự phát 
ữiển của tỉnh. Đàm bảo việc bố ừí sử dụng đất hợp lý ừên cơ sở cân đối nhu 
cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù họp với chỉ tiêu Quy hoạch sử 
dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

(Chi tiết theo Phụ lục XXVII) . 

IX. DANH MỤC CÁC Dự ÁN Ưu TIÊN ĐÀU TƯ 
Trên cơ sờ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực ừọng điểm, xác định 

các dự án lóa, có tính chất quan ừọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trường, phát 
ữiển kinh tế - xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả 
năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. 

(Chi tiết theo Phụ lục xxvm) 
X. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
1. về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư cồng. 
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tăng cường công tác quản lý, 
khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở tất cả các cấp 
ngân sách gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, "lợi ích nhóm". 
Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách, tăng tỳ ữọng các nguồn thu bền vững; tăng cường 
giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế; ừiển khai rộng rãi hóa đơn 
điện tử. Tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng vốn; đầu tư 
có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân gắn với chất lượng công ừình 
và hoàn thành đứng tiến độ các dự án; ưu tiên bố trí phù hơp các nguồn lực từ 
ngâh sách nhà nước để dẫn dắt và thúc đẩy thu hút các nguồn lực ngoài nhà 
nước cho đầu tư phát ừiển hệ thống két cấu hạ tầng ứên địa bàn theo phương 
châm "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư". Không bố trí vốn đầu tư phát triển 
nguồrL ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế 
khác có thể tham gia. 
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- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư .theo 
phương thức hợp tác công - tư (PPP) ữong phát triển hậ tầng chiến lược, nhất 
là hệ thống hạ tầng giao thông. Kiên quyết loại bỏ các rào cản bất họp lý, các 
chi phí không chính thức; củng cố, đổi mới cơ chế, phát huy hiệu quả mô hình 
trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp 
phù họp với xu hướng chuyển đổi số toàn diện. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn 
diện, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số để 
tăng năng suất và nâng cao chất lượng cuộc .sống cho người dân có ừọng tâm, 
trọng điểm. 

- Phát triển mạnh khu vực kinh tể tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu 
quả, bền vững, ngày càng thực sự ừở thành một ừong những động lực quan 
ừọng thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế của 
tỉnh. Phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của tỉnh, tạo sự liên 
kết giữa các thành phần kỉnh tế và thúc đẩy liên kết vùng. Nghiên cứu xây dựng 
cơ chế chính sách đột phá để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có khả năng dẫn 
dắt, hỉnh thành hệ sirih thái các ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực lan tỏa 
thúc đẩy phát ữiển các doarứi nghiệp khác. 

2. Giải pháp phát triển nguồn lực đất đai 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số ừong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; khẩn 
trương hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; bảo đảm quản lý, 
vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập ừung, thống nhất từ trung ưang đến 
cấp tình, cấp huyện; xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn 
với thông tin đất đai. 

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, mặt 
băng sản xuất săn sàng thu hút các dự án đâu tư phát ừiển công nghiệp chế biến 
chế tạo. Phát ừiển thỉ trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, 
tăng cường đãng ký quyền sử dụng đất và áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất 
theo thị trường đảm bảo công khai, minh. bạch. Rà soát, đánh giá hiện ứạng 
từng khu công nghiệp, khu kinh tế ữên địa bàn tỉnh về công tác quy hoạch, quảni 
lý, sử dụng đất, dự án đầu tư, môi trường, lao động, hạ tầng xã hội, đảm bảo an 
ninh ừật tự, hiệu quà kmh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời 
phát hiện, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, có sai phạm, gây lãng phí 
đất đai... theo quy định của pháp luật. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dựng đất đai, phát huy cao 
nhất giá trị nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển. Đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyển, phù họrp, hiệu quả đối YỚi địả phương; đồng thời tăng cưòng công tác 
thanh ừa, kiểm ừa, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công ừong 
lĩnh vực đất đai. 
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3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 1 

- Nghiên cứu xây dựng cơ ché chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân 
lực chất lưạng cao và lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, 
tăng quy mô và nâng cao chất lưạng dân số, đặc biệt cơ chế chính sách về nhà 
ở đê thu hút lao động khi làm việc tại Quảng Ninh bao gôm cả nhà ở công nhân, 
nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho nguồn nhân lực chất 
lượng cao, các chuyên gia gắn với các thiết chế văn hóa để đảm bảo đời sống vật 
chất, tinh thần cho người lao động làm việc, sinh sống lâu dài tại Quảng Ninh. 

- Tập trung nguồn lực xây dựng phát triển Trường Đại học Hạ Long theo 
mô hình đô thị đại học để ừờ thành một ừong những trung tâm đào tạo nhân 
lực chất lượng cao hàng đầu đối với một số lĩnh vực của vùng. Mờ rộng các cơ 
sở đào tạo, dạy nghề chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực ngành nghê tình ữọng 
điểm (công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ, du lịch; kinh tế biển...), tăng 
cường kết nối giữa các cơ sờ giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và 
doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cần bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Quảng Ninh đáp ứng các yêu cầu phát triển ừong giai đoạn mới. Nâng cao chất 
lượng đội ngũ nỉià giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; củng cố, nâag cao 
chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng trườnẸ đạt chuẩn quốc gia; nâng cao 
chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. 

4. Giải pháp về môi trường; khoa học và công nghệ 

- CM trọng công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của môi 
trường. Áp dụng tiêu chuẩn của các nước phát triển về quản lý môi trường; phát 
triển, ứng dụng các mô hình kinh tể tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết 
kiệm năng lượng, tài nguyên,... đối với tất cả các ngànli, lĩnh yực ừên địa bàn 
tỉnh. Đẩy manh hơp tác liên tỉnh với các địa phương lân cận trong công tác bảo 
vệ môi trường, nhất là liên quan đến bảo vệ môi trưòag biển, bảo vệ rừng, bảo 
vệ đa dạng sinh học và xử lý ô nhiễm giữa các khu vực giáp ranh, khu vực 
chung; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học công nghệ về 
bảo vệ môi trường. I 

- Mở rộng và đẩy nhanh tốc độ ứng dụng những thành tựu của khoa học 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế 
như: chế biến chế tạo, sản xuất điện, khai khoáng, du lịch, thương mại, logistics, 
tài chính, nông nghiệp, kinh tế biển, cảng biển và các lĩnh vực xã hội như: y tế, 
giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông, xây dựng chúứi quyền điện tử hướng 
tới chính quyền số và xây dựng đô thị thông minh. 

5. Giải pháp về cơ ché, chính sách liên kết phát ừiển 

a) về hợp tác quốc tế 

Chủ động, tích cực, sáng tạo ữiển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ động, tích 
cực hội nhập quốc té, tạo thế đan xen lợi ích ừên địa bàn tỉnh và từng địa phưomg. 
Tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại, tập trung quảng bá hình ảnh mảnh 
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đất, con người Quảng Ninli, Việt Nam. Nâng cao năng lực hội nhập cho các chủ 
thể là doanh nghiệp và người dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết 
quốc tế, các hiệp định thưcmg mại tự do. Tắng cường hợp tác và hữu nghị với 
các địa phương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tạo mội trường thuận 
lợi cho phát triển, kinh tế - xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn 
định, hợp tác, phát ừiển. Nghiên cứu mờ rộng việc ký kết thỏa thuận thiết lập 
quan hệ hữu nghị và giao lưu, hợp tác với tửủi, thành phố có điều kiện tương 
đồng hoặc có lợi thế so sánh khác biệt thuộc các nước khu vực ASEAN, Đông 
Bắc Á, Châu Âu, Châu Mỹ... để thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch,... 

b) về hợp tác vùng 

Tăng cường các hình thức liên kết, hơp tác phù hiợp vói nhu cầu và thế 
manh của các địa phương ừong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Tam giác, Tứ giác phát triển... tạo sự thống nhất và 
sức mạnh tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho Quảng 
Ninh và cho mỗi địa phương, cho toàn vùng và cà nước; nhất là ừên các lĩnh 
vực phát ừiển kết cấu hạ tầng giao thông; giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng; sản xuất và tiêu thụ sàn phẩm; 
hình thành, phát triển các dịch vụ và chuỗi sản phẩm du lịch; quản lý, bảo vệ 
môi trương sinh thái, tài nguyên than, khoáng sản; phát ửiển kinh tế số, xã hội 
số, xúc tiến đầu tư và giữ gỉn an ninh ừật tự, an toàn xã hội... Nghiên cứu, đề 
xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đặc tìiù cho vùng, trong đó có chính sách 
đặc thù riêng để xây dựng, phát triển Hải Phòng - Quảng Ninh trờ thành trung 
tâm kinh tế biển; xây dựng khu hạp tác kinh tế song phương Móng Cái - Đông 
Hưng tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và họp tác quổc tế; cơ chế chính sách 
đột phá cho phát triển Khu kinh tế Vân Đồn,... 

6. Giải pháp về quản lý và kiểm soát phát ừiển đô thị và nông thôn 

- Nghiên cứu các mô hình, và thực tiễn quản lý phát ừiển nông thôn và đô 
thị toàn cầu để nâng cao năng lực quản lý và thực thi của chính quyền; ứng 
dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến ừong quản lý phát triển đô thị và nông 
thôn nhằm đảm bảo sự phát triển hiện đại, văn tínrứi yà thân thiện với môi 
trường. Xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát ừiển các 
đô thị trung tâm vừng trở thành các đô thị hiện đại, thông mirửi, dẫn dắt và tạo 
hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị. Sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, 
quy hoạch phát ừlểtl kinh tế - xã hội và các công cụ thị trường khác để điều tiết, 
kiểni soát chặt chẽ sự gia tăng dân số đô thị. 

- Quàn lý giám sát chặt chẽ đàm bảo việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ 
tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng lưới hạ tang chung của địa phương 
và các vùng phụ cận. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương 
ừình quốc gia về phát ứiển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, 
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; cải tạo, chinh trang, tái thiết và nâng cấp đô 
thị; xây dựng và phát triển các đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới phù 
hợp với đỊrửi hướng đô thị hoá. 



25 

7. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau, 
tạo sự đồng thuận, nhất trí ừong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động xúc 
tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương 
với các nhà đầu tư ứong và ngoài nước; giới thiệu các chương ừình, dự án ưu 
tiên đầu tư, tập trung kêu gọi đàu tư các dự án ừọng điểm. 

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch chung, 
qúy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụiig đất cấp huyện vả các quy 
hoạch khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch theo hưóag đồng bộ. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch hành động, thường xuyên cập nhật, cụ thể 
hoá các nội dung quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hằng năm. Các cấp, các 
ngành và ủy ban nhân dân câp huyện rà soát, điêu chinh, bô sung các chương 
trình, kế hoạch phát ừiển bảo đảm phù họp với quy hoạch được duyệt. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, đinh kỳ đánh giá, giám, sát việc thực hiện quy 
hoạch theo quy định. 

- Công tác tổ chức ữiển khai thực hiện quy hoạch cần được đổi mới phù 
hợp với yêu cầu của ứxực tiễn và thông lệ quốc tế. Bố trí bộ máy lãnh đạo tâm 
huyết, cán bộ đủ năng lực với cơ chế quản lý hiệu lực, hiệu quả để ừiển khai 
thực hiện thành công qúy hoạch. 

XI. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 
Chi tiết danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 203 0, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Phụ lục XXIX. 

Điều 2. 
1. Quy hoạch tính Quảng Ninh thòi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị 
và nông thôn, quy hoạch có tínhi chất kỹ thuật, chuyên hgành ừên địa bàn tinh 
Quảng Nirứi theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Giao ủy ban nhân dân tính Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Tliủ tướng 
Chính phủ phê duyệt theo quy đmh của pháp luật vê quy hoạch. 

b) Rà soát, hoàn thiện đầy đủ hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sờ dữ liệu, hồ sơ 
Quy hoạch tinh, theo đúng ý kiển của Bộ Ke hoạch và Đầu tư tại văn bản 
so 457/KHĐT-QLQH ngày 18 tháng 01 nắm 2023." 

c) Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng 
Ninh; tổ chửc triển khai thực hiện Quy hoạch tmh gắn với chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội ừên địa bàn; tổ chức đánh giá thực hiện 
Quy hoạch tỉnh theo quy đụih của Luật Quy hoạch. 
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d) Nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc ừình cấp có 
thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, bảo đảm 
nguồn lực tài chính, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninli, phát triển nguồn nhân 
lực, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường để ứiển khai thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ yà định hướng đã được xác định trong Quy hoạch tình. 

đ) Tổ chức rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc 
điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với quy hoạch cấp quốc gia, 
quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022 củà Quốc hội. 

e) Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp có nhu 
cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì 
báo cáo cấp có thầm quyền chấp thuận cho đầu tư sớm hơn. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tình Quảng Ninh chịu ừách nhiệm toàn diện 
trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, 
hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhin đén năm 2050. 

4. Việc chấp thuận hoặc quyết đinh chủ trương đầu tư và triển khai các 
dự án đầu tư trôn địa bàn phải phù họp với các nội dung quy định tại Điều 1 
Quyết đinh này, phù hợp với quy hoạch khác có liên quan, đảm bảo thực hiện 
đầy đủ, đúng ừình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành 
có liên quan. 

Trong quá trình triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thẩm quyền chấp 
thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tứ chịu ừách nhiệm toàn diện trước pháp 
luật về việc xâc định vị ừí, diện tích, quy mô, công suất dự án, phân kỳ đầu tư 
dự án, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát ừiển của tình ừong từng 
giai đoạn và theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 3. Các bộ, ngành liên quan ừong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao có trách ahiệm hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ừong 
quá trình thực hiện Quy hoạch; trường hợp cần thiết, phối hợp với tỉnh nghiên 
cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính 
sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện 
Quy hoạch. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 5. Các B ộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc ChM phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu ữách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

Noi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ^ cơ quan thuộc Chínli phủ/ 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thànli phô trực thuộc tmng: 
- Văn phòng Tnmg ương và các Ban của Đảng; 
- Vãn phòng Tồng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhả nước; 
- ủy ban Giám sát tải chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- ủy ban trung ương Mặt ừận Tồ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương cùa các đoàn thể; . 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị.trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VTj QHĐP (2). Huyền /j/(ộ 

THỬ TƯỚNG 
THỦ TƯỚNG 

Tnrnn^írần Hồng Hà 

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG NINH 
Vf 

số 333 - BS/VPTU 
Nơi nhân: 

- Các BCS đảng, đảng đoàn, các đảng bộ 
trực thuộc tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn 
thể CT-XH tỉnh, 
- ƯBND các huyện, thị xã, thành phố, 
- LĐVP Tỉnh ủy, 
- Lưu VPTƯ. 

SAO Y 
Quảng Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

VĂN PHÒNG 

Dưong Mạnh Cưòng 
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