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• Kiên Giang là một trong 28
tỉnh, thành trong cả nước có
biển, có hệ sinh thái đa dạng,
tài nguyên với tiềm năng đất
đai, đồi núi, khoáng sản,
rừng nguyên sinh, biển đảo.

• Vùng biển Kiên Giang có
diện tích khoảng 63.290km2,
với hơn 140 hòn đảo lớn
nhỏ, trong đó có 40 hòn đảo
có dân cư sinh sống

• Vị trí địa chính trị, vị trí địa
kinh tế đặc biệt quan trọng về
đối ngoại và quốc phòng - an
ninh; phát triển kinh tế biển,
kinh tế, giao thông nội vùng
và với các nước trong khu
vực
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VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
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2007: Chương trình hành 
động số 12-CTr/TU

2019: Chương trình 
hành động số 47-
CTr/TU 

2020: Quyết định số 
647/QĐ-TTg

2020: Quyết định số 
2314/QĐ-UBND

2021: Quyết định số 
438/QĐ-TTg

2021: Quyết định 
số 1651/QĐ-UBND

2022: Quyết định 287/QĐ-
TTg

• 2007: Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02-5-2007 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực 

hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt 

Nam đến năm 2020”

• 2019: Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 21-02-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển 

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

• 2020: Quyết định số 647/QĐ-TTg, ngày 18-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án

hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

• 2020: Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát 

triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

• 2021: Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 25-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án

“Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”.

• 2021: Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án Điều tra 

các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, đề xuất sắp xếp lại cơ cấu 

nghề khai thác thủy sản tỉnh Kiên Giang.

• 2022: Quyết định 287/QĐ-TTg, ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.

CĂN CỨ PHÁP LÝ
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ĐIỂM NỔI BẬT
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở KIÊN GIANG
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• Các cấp ủy đảng, chính quyền trong 

tỉnh đã chủ động, quyết liệt trong chỉ 

đạo; đề ra nhiều giải pháp huy động 

các nguồn lực đầu tư 

• Nhiều dự án, công trình lớn đã được 

triển khai, hoàn thành đưa vào sử 

dụng, mang tầm khu vực và quốc tế

• Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã

hội, hệ thống cấp điện, nước, giáo dục

các xã ven biển,.. được đầu tư

Cảng Hàng không QT Phú Quốc Tàu cao tốc kết nối giao thông các đảo Cáp treo biển Hòn Thơm Hạ tầng DL, nghỉ dưỡng cao cấp



ĐIỂM NỔI BẬT
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở KIÊN GIANG
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Đường dây hơn 2.000 tỷ 

đồng dẫn điện ra đảo Phú 
Quốc

Ngày 14/10, công trình 

đường dây 220 kV vượt biển 

Kiên Bình - Phú Quốc được 

đưa vào vận hành

Đáp ứng nhu cầu sử dụng 

điện lưới quốc gia trên đảo 

Phú Quốc, có tổng chiều dài
80,4 km, 169 vị trí cột



ĐIỂM NỔI BẬT
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở KIÊN GIANG
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Hơn 3.300 tỷ đồng đầu tư

xây dựng hệ thống thủy lợi

Cái Lớn – Cái Bé

Kiểm soát mặn, giải quyết mâu thuẫn
giữa vùng nuôi trồng thủy sản ven
biển và vùng sản xuất nông nghiệp
của các tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang
và tỉnh Bạc Liêu thuộc lưu vực sông
Cái Lớn - Cái Bé

Góp phần phát triển nông nghiệp, 
thủy sản ổn định ở vùng ven biển
của tỉnh Kiên Giang



ĐIỂM NỔI BẬT
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở KIÊN GIANG
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Đang thực hiện thủ tục chấp

thuận chủ trương cho 02 dự án

nuôi biển tại Kiên Hải

1. Dự án Nuôi trồng, SX CB KD 

& XK cá, rong biển của Cty

TNHH Thủy sản Australis

Việt Nam, quy mô 422 ha 

mặt nước biển, 03 ha đất, 

vốn đầu tư hơn 587 tỷ đồng

2. Dự án Trung tâm nuôi trồng

TS xuất khẩu của Cty CP 

Tập đoàn Mavin, quy mô

2.000ha mặt biển, 06 ha đất, 

vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Mô hình nuôi biển của Cty TNHH Thủy sản Australis tại Khánh Hòa



ĐIỂM NỔI BẬT
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở KIÊN GIANG
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Tập trung phát triển du lịch, 

nhất là du lịch biển, đảo mang

bản sắc độc đáo riêng của

Kiên Giang

Du lịch Kiên Giang những năm gần 

đây có bước phát triển khá mạnh 

với tổng lượng khách du lịch từ 

2015 đến nay đạt 40,8 triệu lượt với 

tổng doanh thu trên 70.000 tỷ đồng

Khu di tích hòn Phụ tử Khu đô thị lấn biển Rạch Giá Khu di tích AHDT Nguyễn Trung Trực Khu đô thị,TMDV Phú Quốc



TỒN TẠI HẠN CHẾ
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Kinh tế biển tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm

năng và lợi thế của tỉnh, giá trị khai thác và nuôi

trồng thủy sản tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa bảo

đảm tính ổn định và bền vững

Nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

vùng ven biển, hải đảo chưa bảo đảm yêu cầu; Các

mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ; chất lượng sản phẩm

và dịch vụ du lịch chưa cao

Các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, các

chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước chưa phát

huy hiệu quả đồng bộ
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành với 

những chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án cụ 

thể, khả thi, phù hợp với thực tế của địa 

phương.

- Xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, 

công trình, dự án trọng điểm cần xây dựng và 

cân đối được nguồn lực thực hiện hoàn thành 

trong cả giai đoạn.

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm 

hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư phát triển.

- Trong công tác quy hoạch, cần căn cứ vào 

tình hình thực tiễn của ngành, nghề, lĩnh vực;

- Bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội phải gắn 

liền với tăng cường củng cố quốc phòng-an 

ninh



MỘT SỐ ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN TỈNH KIÊN GIANG THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN QUỐC GIA

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề

án nuôi biển quy mô lớn gắn với

chế biến sâu, nâng tỷ trọng nuôi

biển trong cơ cấu ngành thủy sản

Phát triển đô thị biển mang đặc

trưng của Kiên Giang

Đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là

du lịch biển, đảo mang bản sắc độc

đáo riêng của Kiên Giang



NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐỂ PHÁT TRIỂN
TỈNH KIÊN GIANG THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN QUỐC GIA
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Tập trung hoàn thiện các quy hoạch,
kế hoạch liên quan đến biển, đảo

Tập trung thực hiện các khâu đột phá
chiến lược, tạo động lực phát triển
các ngành kinh tế biển

Tập trung phát triển văn hóa - xã
hội vùng biển, đảo và ven biển

Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát
triển bền vững đa dạng sinh học
biển; chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu, nước biển dâng và phòng,
chống thiên tai

Bảo đảm quốc phòng, an ninh và
mở rộng hợp tác quốc tế



• Sớm hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật

• Thực hiện thí điểm dự án quy hoạch, chương trình ưu 

tiên trọng điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông 

minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

• Ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực về 

biển riêng cho các địa phương

• Quy hoạch hệ thống cảng biển giai đoạn tới, đề nghị 

quy hoạch quy mô, công suất các cảng biển theo 

hướng quy hoạch mở



TRÂN TRỌNG 
CẢM ƠN !
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