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Sân bay Phan Thiết được định hướng là cảng hàng không cấp 4E, với chức năng là sân bay dùng chung quân 
sự và dân dụng (cấp I), có hoạt động bay quốc tế,... Ðây là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò tạo 
động lực cho sự phát triển của tỉnh Bình Thuận. (xem trang 6)

MEKONG NAM Á



CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Thị Mỹ Hồng

BIÊN TẬP VIÊN:

THIẾT KẾ
Như Ý

Mr. Hậu

BẢN TIN LƯU HÀNH NỘI BỘ
(Phát hành hàng tuần)

Chưa bao giờ Bình Thuận có cơ hội phát triển tốt như hôm nay

Cận cảnh dự án sân bay Phan Thiết nhiều lần gây sốt đất
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Phối cảnh cảng hàng không Phan Thiết

BTO- Suốt nhiệm kỳ 5 năm qua, Bình Thuận đã liên tục kiến nghị Chính phủ tháo gỡ "điểm 
nghẽn" quy hoạch titan để triển khai các dự án kinh tế khác. Nghị định 51/CP vừa được 
Chính phủ ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng với Bình Thuận.

Với tựa đề "Nghị định 51/CP 
vừa ra đời, tháo gỡ "điểm 
nghẽn" titan ở Bình Thuận", 
báo Thanh Niên ra ngày 4/4 
bình luận: Nghị định 51/CP 
về quản lý khoáng sản tại 
các khu vực dự trữ khoáng 
sản quốc gia" sẽ giúp Bình 
Thuận tháo gỡ "nút thắt" để 
phát triển. Báo này dẫn lời 
Sở TN-MT Bình Thuận cho 
biết: các năm qua hàng loạt

dự án du lịch, điện gió, điện mặt trời ở Bình Thuận bị tắc nghẽn, không triển khai được do 
chồng lấn với quy hoạch titan. Hàng loạt nhà đầu tư khác đến đăng ký đầu tư trên vùng 
đất này cũng không được chấp thuận.

Vì vậy theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An: Nghị định 51 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 
với địa phương, giúp tháo gỡ nút thắt trong phát huy tiềm năng đất đai, tạo thuận lợi 
trong chính sách mời gọi đầu tư, để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phản hồi bài báo trên, một bạn đọc viết: chúc mừng Bình Thuận, đây là cơ hội phát triển 
cho địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và lâu dài giữ được tài sản quốc gia 
cho con cháu.

Không chỉ giữ được tài sản quốc gia cho con cháu, Nghị định 51 còn giúp Bình Thuận giữ 
được nguồn tài nguyên nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong bài báo trên, 
Báo Thanh Niên dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An: khai thác titan cần một lượng nước 
rất lớn, trong khi Bình Thuận là tỉnh khô hạn nhất nước. Vùng quy hoạch dự trữ titan lại 
nằm dọc ven biển, là nơi cư dân tập trung sinh sống lâu đời, đặc biệt là các vùng có tiềm 
năng phát triển du lịch. Nếu khai thác titan ở khu vực này sẽ có nguy cơ gây sạt lở, lũ cát 
(thực tế đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, lũ cát - NV), đặc biệt là cạn kiệt nguồn nước ngầm, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động kinh tế khác.

Với tựa đề: "Tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch titan ở Bình Thuận", báo Sài Gòn Giải Phóng 
ra ngày 9/4 cho biết: 8 năm qua có 33 dự án đã được chấp thuận đầu tư và 66 dự án được

Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành sân bay Phan Thiết 
trong năm 2022



tỉnh Bình Thuận cấp phép đầu tư không thể triển khai được do vướng quy hoạch titan (trong 
đó có tới 19 dự án điện gió, hàng chục dự án du lịch quy mô lớn), làm kìm hãm sự phát triển 
của tỉnh Bình Thuận. Nghị định 51/CP vì thế sẽ "cởi trói" cho rất nhiều dự án đầu tư.

Cũng theo "Sài Gòn Giải 
Phóng": Ðể tận dụng cơ hội 
này, đẩy mạnh thu hút đầu tư 
trong thời gian tới, Bình Thuận 
sẽ xây dựng thêm cơ chế, 
chính sách đặc thù, thu hút các 
dự án đầu tư vào các khu công 
nghiệp, khu du lịch, khu vui 
chơi, giải trí ven biển mang 
tầm quốc gia, cũng như đặc 

biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư...

Với tựa đề: "Ðể dành nguồn tài nguyên quý hiếm cho con cháu", báo Bình Thuận ngày 9/4 
cho biết: thực trạng khai thác titan hiện nay không hiệu quả, chủ yếu xuất quặng thô sang 
Trung Quốc với giá thấp. Nhiều dự án titan ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, làm dư 
luận bức xúc. Một số cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí từng kiến nghị: khoan khai 
thác titan, đưa vào dự trữ quốc gia, 50 năm sau con cháu chúng ta đủ điều kiện công nghệ 
thì khai thác cũng chưa muộn. Trong thời gian ấy làm du lịch hay năng lượng tái tạo thì hiệu 
quả hơn... Với việc Chính phủ ban hành Nghị định 51/CP, điều tâm huyết trên có thể thành 
hiện thực.

Tuần qua, dư luận cũng phấn chấn với sự kiện triển khai dự án sân bay Phan Thiết. Báo Bình 
Thuận trong bài viết trên nhận định: với việc tháo gỡ được các "điểm nghẽn" về hạ tầng 
giao thông đối ngoại và quy hoạch titan, sau 46 năm giải phóng, chưa bao giờ Bình Thuận 
có cơ hội phát triển tốt như hôm nay".

Lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án xây dựng sân bay Phan Thiết.

Bộ Quốc phòng quyết tâm hoàn thành 
sân bay Phan Thiết trong năm 2022

VOV.VN - Sân bay Phan Thiết có hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo hình 
thức BOT, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỉ đồng.

Thông tin về việc rà phá bom mìn phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Ðức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tháng 1 năm nay, 
ngay sau lễ khởi công lực lượng công binh của quân đội đã bắt đầu triển khai khảo sát 
bom mìn phục vụ cho mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành. 

“Dự kiến các lực lượng chức năng của Quân đội sẽ tiến hành rà phá bom mìn trong năm 
nay và năm sau theo đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra để có đất sạch xây dựng sân bay Long 
Thành”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ðức nói.

Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết đã có nhiều lần điều chỉnh và vướng các thủ tục liên quan.

Ðối với việc xây dựng sân bay Phan Thiết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ðức cho biết sẽ sớm 
hoàn thành để đưa sân bay vào sử dụng. “Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng phục 
vụ cho cả quân sự và dân sự. Thời gian vừa qua Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quyết liệt cơ 
quan chức năng, đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng sân bay Phan Thiết theo quy 
định, quyết tâm đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành nhiệm vụ này để phục vụ cho hoạt 
động của sân bay Phan Thiết”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ðức khẳng định.

Sân bay Phan Thiết có hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo hình thức BOT, 
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỉ đồng. Hạng mục phục vụ khu quân sự với mức 
đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỉ đồng, do Quân chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc 
phòng) làm chủ đầu tư.

Dự án phát lệnh khởi công từ năm 2015, dự kiến năm 2018 đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, 
từ đó đến nay dự án qua nhiều lần điều chỉnh và vướng các thủ tục liên quan nên chưa thể 
thực hiện.

Nguồn: vov.vn

Nguồn: baobinhthuan



Cận cảnh dự án sân bay Phan Thiết nhiều lần
 gây sốt đất

Sân bay Phan Thiết được định hướng là cảng hàng không cấp 4E, với chức năng là sân bay 
dùng chung quân sự và dân dụng (cấp I), có hoạt động bay quốc tế,... Ðây là một trong 
những dự án trọng điểm, có vai trò tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bình Thuận.

Theo phê duyệt điều chỉnh hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, sân bay Phan Thiết được 
quy hoạch là Cảng hàng không cấp 4E với chức năng là sân bay dùng chung dân dụng và 
quân sự (cấp I), có hoạt động bay quốc tế, với một đường cất hạ cánh, chiều dài là 3.050 
m.

Ngày 5/4 vừa 
qua, lễ chuẩn bị 
mặt bằng và 
triển khai dự án 
đầu tư xây dựng 
sân bay Phan 
Thiết đã được tổ 
chức tại tỉnh Bình 
Thuận.

Ðể xây dựng đường vào sân bay Phan Thiết tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định về việc giao đất cho Sở Giao thông - Vận tải, theo đó 
chuyển mục đích sử dụng 13.292,1 m² đất rừng sản xuất tại xã Thiện Nghiệp do Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý đã được UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng sang mục đích sử dụng đất khác không phải lâm nghiệp.



Sân bay Phan Thiết có hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo hình thức BOT, 
tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỷ đồng.

Hạng mục phục vụ khu quân sự với mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng, do Quân 
chủng Phòng không không quân (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư.

Khu vực quy hoạch sân bay Phan Thiết thuộc xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết - Bình 
Thuận.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục 
để xây dựng sân bay Phan Thiết theo quy định, dự kiến hết năm 2022 sẽ hoàn thành 
nhiệm vụ, phục vụ cho hoạt động của sân bay Phan Thiết.

Ðể thực hiện dự án sân bay Phan Thiết, hồi tháng 6/2020, Bình Thuận đã hoàn thành 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 545,56 ha (gồm mặt bằng 
sân bay 543 ha và đài dẫn đường xa 2,56 ha) và đã tiến hành bàn giao cho Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh tổ chức quản lý gần 400 ha, đồng thời bàn giao diện tích đất Khu hàng 
không dân dụng cho nhà đầu tư với 145,6 ha...

Hiện lực lượng chức năng đã mở nhiều con đường từ trung tâm xã Thiện Nghiệp để vào 
khu vực lõi sân bay để chuẩn bị tập kết vật liệu và triển khai thi công.

Gần khu vực 
sân bay đã có 
một số công 
trình dân dụng.



Việc sân bay Phan Thiết khởi động từng khiến khu vực này sốt đất. Trước đó, 1.000 m2 
đất nông nghiệp có giá hơn 100-200 triệu đồng thì nay đã gấp 2-4 lần tùy vị trí. Một số 
lô có đất thổ cư thì giá cao hơn. 

Chính quyền địa phương phải vào cuộc để ngăn chặn tình trạng sốt đất, thổi giá...

Sân bay Phan Thiết được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng, trước mắt lực lượng chức năng sẽ triển khai ngay công tác rà phá 
bom mìn, vật nổ. Tiếp tục làm việc với địa phương để đền bù, giải phóng mặt bằng khu 
đất dự trữ.



Chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết với chức năng lưỡng dụng có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ 
chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay. Với tiềm năng lớn để 
phát triển kinh tế biển, năng lượng và du lịch, cùng với hệ thống hạ tầng ngày càng 
đồng bộ hoàn chỉnh, Bình Thuận sẽ trở thành địa phương thu hút nhiều sự quan tâm khi 
có cơ hội bứt phá hơn để hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu đã đặt ra.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh cũng trong thời gian tới Bình Thuận kỳ vọng sẽ thu 
hút được nhiều nhà đầu tư lớn bên cạnh các nhà đầu tư chiến lược như Novaland, Rạng 
Ðông…

Liên quan đến việc triển khai sân bay Phan Thiết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị 
UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nhất 
là trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định các mỏ vật liệu xây dựng bảo đảm cung 
ứng ổn định, hiệu quả, bố trí các bãi đổ thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ 
tịch UBND tỉnh cho biết, 
thời gian tới, UBND tỉnh 
sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, 
ngành và địa phương 
khẩn trương thực hiện 
hoàn thành công tác bồi 
thường, giải phóng mặt 
bằng các hạng mục bổ 
sung, hoàn tất thủ tục để 
bàn giao mặt bằng các 
hạng mục còn lại; 

Ðồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình 
trình triển khai dự án.

Nguồn: vietnambiz.vn
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