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Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy hoạch
không gian biển quốc gia thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến 2045

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4955/STNMT-BHĐ
ngày 13/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến đối
với dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến 2045; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về tầm nhìn của Quy hoạch: Đề nghị chỉnh sửa và thống nhất mốc thời
gian trong tên Quy hoạch tại dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo tổng hợp,
cụ thể: tại dự thảo Tờ trình là tầm nhìn đến năm 2045, tại dự thảo Nghị quyết và
dự thảo Báo cáo tổng hợp của Quy hoạch là tầm nhìn đến năm 2050).
2. Đối với nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch
- Tại trang 5, mục 2.1. Quan điểm lập quy hoạch: Đề nghị bổ sung nội dung
“chủ động ứng phó với thiên tai”.
- Tại trang 27, mục 5. Các hiện tượng thời tiết cực đoan: Để đảm bảo thống
nhất với các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và phù hợp với
nội dung được trình bày trong dự thảo, đề nghị đổi tên mục này thành “các loại
hình thiên tai”. Đồng thời, đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể về các loại hình hiên
tai sau: (1) gió mạnh trên biển; (2) xâm nhập mặn (3) hạn hán (4) lũ (5) ngập lụt
(6) mưa lớn.
- Tại trang 124, mục IV. Thực trạng sử dụng không gian biển phục vụ phát
triển đô thị: Đề nghị bổ sung thực trạng về cơ sở hạ tầng được xây dựng trong
không gian biển hiện nay, trong đó có hạ tầng phát triển đô thị, khu dân cư, công
nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống thiên tai,…
- Tại trang 134, mục 3. Ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, BĐKH và NBD:
Đề nghị bổ sung thiệt hại do thiên tai gây ra đối với khu vực không gian biển
trong những năm gần đây.
- Tại trang 137, Phần III. Dự báo xu thế biến động, bối cảnh và các kịch
bản phát triển: Đề nghị bổ sung dự báo, xu thế về tình hình thiên tai đối với sự
phát triển của không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
- Đối với Mục 7. Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển kết cấu hạ tầng
kỹ thuật và kết cấu hạ tầng xã hội (trang 218): Đề nghị bổ sung nội dung về
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không gian phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật các công trình phòng, chống thiên
tai, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt, ngăn mặn, giữ ngọt,…
3. Đối với nội dung dự thảo Nghị quyết Quy hoạch
Tại trang 6, khoản 4, Điều 5: Đề nghị bổ sung cụm từ “và thu hút các
nguồn lực từ nước ngoài” thành: “Ưu tiên nguồn lực đầu tư công để bảo đảm
thực hiện các hệ thống kết cấu hạ tầng liên quan đến sử dụng không gian biển,
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách xã hội hóa và thu hút các nguồn lực từ nước
ngoài đầu tư trong các ngành kinh tế biển về hàng hải, du lịch, năng lượng tái
tạo, phát triển công nghiệp ven biển. Quan tâm bố trí nguồn lực tài chính để điều
tra cơ bản, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về biển, hải đảo”.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, CCTS.
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