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Bình Thuận, ngày 02 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả Dự án “Xây dựng bản đồ biến động đường bờ
và các đảo khu vực tỉnh Bình Thuận”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường
biển và hải đảo;
Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án
“Xây dựng bản đồ biến động đường bờ và các đảo khu vực tỉnh Bình Thuận”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
991/TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả Dự án “Xây dựng bản đồ biến động đường
bờ và các đảo khu vực tỉnh Bình Thuận” với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: “Xây dựng bản đồ biến động đường bờ và các đảo khu
vực tỉnh Bình Thuận”.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Bình Thuận.
3. Đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Trung tâm Giám sát tài nguyên môi
trường và biến đổi khí hậu - Cục Viễn thám Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
4. Mục tiêu của dự án:
4.1. Mục tiêu chung:

- Phục vụ công tác hỗ trợ ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân
tỉnh trong phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại do thiên nhiên, do các hoạt
động của con người gây ra trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý
nhà nước về vùng biển và các đảo của tỉnh.
- Làm cơ sở để tham mưu, đánh giá và góp ý kiến cho các ngành, các
cấp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực quản
lý nhà nước về vùng biển và hải đảo của tỉnh.
4.2. Mục tiêu cụ thể:
- Thành lập bộ bản đồ chuyên đề biến động đường bờ biển giai đoạn từ
năm 1990 - 2017 nhằm xác định tổng quan xu thế, diễn biến xói lở, bồi tụ và
các hình thái biến động đường bờ biển của tỉnh theo thời gian.
- Thành lập bộ bản đồ chuyên đề các đảo nhằm thiết lập hệ thống thông
tin cơ bản về tài nguyên và môi trường các đảo trong phạm vi vùng biển do
tỉnh quản lý.
5. Phạm vi thực hiện dự án:
5.1. Bản đồ chuyên đề biến động đường bờ biển:
5.1.1. Phạm vi không gian: Là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc
đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển có tổng diện
tích thực hiện bản đồ chuyên đề là 2771,4 km2.
- Vùng biển ven bờ: Là vùng biển có ranh giới phía ngoài cách bờ 6 hải
lý có diện tích 355 km2.
- Vùng đất ven biển: Là vùng đất được xác định theo trọn vẹn ranh giới
hành chính của 36 xã, phường và thị trấn giáp biển của các huyện: Tuy
Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý, thành phố Phan
Thiết và thị xã La Gi, có diện tích 2416,4 km2.
5.1.2. Phạm vi thời gian: Lập bản đồ chuyên đề các thời kỳ và đánh giá
biến động đường bờ giai đoạn từ 1990 - 2015, có so sánh biến động với bản
đồ UTM xuất bản năm 1965. Riêng huyện đảo Phú Quý do thiếu tư liệu giai
đoạn trước nên chỉ đánh giá được giai đoạn từ năm 2010 đến nay.
5.2. Bản đồ chuyên đề các đảo:
5.2.1. Phạm vi không gian:
- Phạm vi thực hiện bản đồ chuyên đề các đảo là toàn bộ vùng biển
trong phạm vi quản lý hành chính của tỉnh được xác định theo Luật Biển số
18/2012/QH13 của Quốc hội khóa 13, theo đó phạm vi không gian là nội thủy
(vùng nước tiếp giáp với bờ biển ở phía trong đường cơ sở) và phần lãnh hải
có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển.
2

- Phạm vi xây dựng bản đồ chuyên đề chi tiết các đảo có trong khu vực
là khu vực đảo Hòn Hải, khu vực đảo Phú Quý, khu vực Hòn Cau, khu vực
Hòn Lao (mũi Né), khu vực Kê Gà (mũi Kê Gà), khu vực Hòn Bà.
5.2.2. Phạm vi thời gian: Bản đồ chuyên đề các đảo hiện có trong vùng
biển thuộc phạm vi quản lý hành chính của tỉnh sử dụng ảnh vệ tinh độ phân
giải siêu cao chụp năm 2017.
6. Nhiệm vụ của dự án:
- Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu về bản đồ, ảnh vệ tinh, số liệu về
điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.
- Xây dựng bản đồ chuyên đề biến động đường bờ tỷ lệ 1:25.000 bằng
ảnh vệ tinh đa thời gian, bao gồm: Công tác chuẩn bị, biên tập khoa học,
thành lập bản đồ nền, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh, suy giải các yếu tố nội
dung chuyên đề, điều tra bổ sung ngoại nghiệp, tích hợp, xử lý tổng hợp các
số liệu, lập bản đồ gốc tác giả tổng hợp, biên tập, trình bày, bản đồ tổng hợp,
báo cáo thuyết minh tổng hợp, biến động, đánh giá.
- Xây dựng bản đồ chuyên đề các đảo tỷ lệ 1:5.000 bằng ảnh vệ tinh,
bao gồm: Công tác chuẩn bị, biên tập khoa học, thành lập bản đồ nền, thành
lập bình đồ ảnh vệ tinh, suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề, điều tra bổ
sung ngoại nghiệp, lập bản đồ gốc tác giả, biên tập, trình bày bản đồ chuyên
đề, báo cáo thuyết minh chuyên đề.
- Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ.
7. Sản phẩm chính của dự án
- Sản phẩm bản đồ chuyên đề biến động đường bờ biển tỷ lệ 1:25.000
bằng ảnh vệ tinh:
+ Bình đồ ảnh;
+ Bản đồ chuyên đề biến động đường bờ tổng hợp;
+ Cơ sở dữ liệu biến động đường bờ biển;
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
- Sản phẩm bản đồ chuyên đề các đảo tỷ lệ 1:5.000 bằng ảnh vệ tinh:
+ Bình đồ ảnh;
+ Bản đồ hiện trạng các đảo;
+ Cơ sở dữ liệu hiện trạng các đảo;
+ Báo cáo thuyết minh chuyên đề các đảo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Công bố công khai kết quả Dự án này cho các cơ quan, đơn vị, địa
phương có liên quan; cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ công
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tác lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý nhà nước vùng biển và các đảo của
tỉnh; theo dõi sự biến động đường bờ và hiện trạng tài nguyên môi trường các
đảo của tỉnh.
- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về biến động
đường bờ và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo tỉnh Bình Thuận; đề xuất
các giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo tỉnh Bình Thuận và phối
hợp trong việc xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục các hình thái biến
động đường bờ không mong muốn của tỉnh.
2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển,
các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan:
- Trên cơ sở kết quả của Dự án tiến hành khai thác, sử dụng thông tin
để xây dựng các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp
với các lĩnh vực của ngành, địa phương gắn với việc phòng tránh, giảm thiểu
đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên nhiên, do các hoạt động của con
người gây ra khu vực ven biển trên địa tỉnh Bình Thuận.
- Tổ chức theo dõi thường xuyên, cập nhật về tình hình biến động
đường bờ thuộc địa bàn của ngành, địa phương quản lý; theo chức năng,
nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các giải
pháp nhằm phòng tránh, khắc phục tình trạnh xói lở, bồi tụ không mong muốn
và các giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Bình Thuận; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PTC.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Chi cục Biển và Hải đảo;
- Lưu VT, KT. Đức

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Email:
ubnd@binhthuan.
gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
02.01.2019
15:58:14 +07:00

Ký bởi: Lê Tuấn
Phong
Email:
phonglt@ubnd.binht
huan.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bình
Thuận
Ngày ký: 02.01.2019
15:58:02 +07:00

Lê Tuấn Phong

4

