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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 2524/STNMT-CCBĐ 

V/v cung cấp thông tin dữ liệu về tài 

nguyên, môi trường biển 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
            Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2018 

 

 

   Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Công văn số 4679/BTNMT-TCBHĐVN ngày 30/8/2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 5404/UBND-NL4 ngày 10/9/2018 

của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường 

biển; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh xin báo cáo như sau: 

1. Kết quả điều tra cơ bản 

Thực hiện hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo, năm 2015, tỉnh đã thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường vùng ven biển Hà Tĩnh nhằm quản lý thông tin, dữ liệu 

một cách có hệ thống (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3534/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2016). Sản phẩm của Dự án bao gồm: 

- 01 bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng ven biển; 

- 01 bộ báo cáo thuyết minh cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường vùng ven 

biển; 

 - 56 bộ bản đồ chuyên đề về tài nguyên và môi trường vùng ven biển dạng 

số tỷ lệ 1/50.000; 

 - 56 bộ bản đồ chuyên đề giấy về tài nguyên và môi trường vùng ven biển 

tỷ lệ 1:200.000; 

 - 01 báo cáo thuyết minh phần mềm hỗ trợ việc quản lý và khai thác cơ sở 

dữ liệu;  

- 01 bộ cài đặt cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường vùng ven biển; 

 - 01 bộ báo cáo tổng hợp kèm báo cáo tóm tắt Dự án. 

2. Thực trạng quản lý 

a) Thuận lợi: 

Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được 

thực hiện thông qua Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường vùng ven biển Hà Tĩnh. Phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh này đã góp phần giúp tỉnh có cơ sở xây dựng 

các phương án, các giải pháp trong công tác quản lí, cũng như phối hợp tốt hơn 

với các đơn vị, sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh để bảo vệ, sử dụng hợp lí và 

phát huy những giá trị của vùng bờ biển. 
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Hiện nay, sản phẩm của Dự án được bàn giao cho Trung tâm Công nghệ 

thông tin, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường quản lý, khai thác và tích hợp thông tin. 

b) Khó khăn: 

- Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

của tỉnh đến nay vẫn chưa thật sự đầy đủ, chủ yếu được thu thập, kế thừa từ các 

dự án, đề tài, các báo cáo sẵn có đã được thực hiện trước đó. 

- Việc tích hợp, cập nhật các dữ liệu ở các sở/ban/ngành của địa phương 

cũng như trung ương vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh đang gặp 

nhiều khó khăn do thiếu kinh phí. 

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, KT-XH trong 

vùng chỉ mới ở mức tỷ lệ 1/100.000 đòi hỏi phải có tài liệu ở mức tin cậy hơn. 

Các tài liệu về điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, 

kinh tế xã hội trong vùng cũng chưa đủ điều kiện để cho doanh nghiệp xây dựng 

luận chứng khả thi các dự án phát triển kinh tế xã hội; mà phải điều tra tỷ lệ 

1/50.000, các vùng trọng điểm tỷ lệ 1/25.000. 

- Chưa được đầu tư các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ công 

tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

3. Nhu cầu số liệu về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển 

phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 

Thực hiện Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài 

nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47), 

phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 

3189/UBND-NL2 ngày 26/5/2017 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất 01 dự án mở mới phục vụ xây dựng 

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

(Dự án: “Tích hợp và điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi 

trường, kinh tế xã hội vùng ven biển và biển từ 0-30m nước từ Thanh Hóa đến 

Hà Tĩnh tỷ lệ 1/50.000 và các vùng trọng điểm tỷ lệ 1/25.000; và đề xuất mô 

hình phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh theo định hướng phát triển bền vững”) 

nhưng đến nay chưa được phê duyệt. 

Theo đó, vùng điều tra, tích hợp đề xuất là các huyện ven biển và biển từ 

0-30m nước của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng trọng điểm 

gồm Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Nghi Xuân - Vũng Áng (Hà 

Tĩnh), Cửa Sót (Hà Tĩnh) và Cửa Nhượng (Hà Tĩnh). 
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Sơ đồ vị trí vùng điều tra tích hợp 

(tỷ lệ 1/100.000 và 4 vùng trọng điểm tỷ lệ 1/25.000) 

 

- Vị trí địa lý điều tra vùng nghiên cứu: 

 

STT X Y 

1 105° 55' 2.9568" 20° 0' 33.0408" 

2 105° 27' 36.8964" 19° 8' 14.7048" 

3 106° 2' 31.6464" 17° 56' 41.3556" 

4 106° 35' 16.6884" 18° 2' 14.9784" 

5     106° 28' 4.4976" 19° 31' 44.5692" 

6 106° 24' 41.5908" 19° 42' 7.7004" 

Tọa độ vùng ven biển và biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh 

(độ sâu 0-30m nước) 

- Diện tích: 14.590km
2
 

Vùng điều tra tích hợp tỷ lệ 

1/100.000 

Vùng điều tra tích hợp: Nghi sơn 

( Thanh Hóa) tỷ lệ 1/25.000  

Vùng điều tra tích hợp : Cửa Lò ( 

Nghệ An), tỷ lệ 1/25.000 

Vùng điều tra tích hợp: Nghi Xuân 

( Hà Tĩnh), tỷ lệ 1/25.000 

Vùng điều tra tích hợp tỷ lệ 

1/50.000 

Vùng điều tra tích hợp: Nghi sơn 

( Thanh Hóa) tỷ lệ 1/25.000  

Vùng điều tra tích hợp : Cửa Lò ( 

Nghệ An), tỷ lệ 1/25.000 

Vùng điều tra tích hợp: Nghi Xuân 

( Hà Tĩnh), tỷ lệ 1/25.000 

Vùng điều tra tích hợp : Vũng 

Áng(Hà Tĩnh), tỷ lệ 1/25.00 

Vùng điều tra tích hợp : Cửa Nhượng, 

Cửa Sót (Hà Tĩnh)  tỷ lệ 1/25.00 
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4. Đề xuất phối hợp điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển với 

các Bộ, ngành liên quan 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 641/TTNĐVN-

VSTNĐ ngày 26/3/2018 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc Bộ Quốc 

phòng về việc xin ý kiến về sự cần thiết và khả năng sử dụng kết quả đề tài khoa 

học “Ảnh hưởng của hoạt động xả thải công nghiệp tại một số khu vực biển 

miền Trung Việt Nam đến đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của các loài cá 

phổ biển”. Theo đó, địa điểm dự kiến nghiên cứu tại Hà Tĩnh bao gồm: khu vực 

quanh đảo Sơn Dương, hòn Chim (xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); 

khu vực cửa sông xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và khu vực bán 

kính đến 20km tính từ bờ. 

Để có thông tin, dữ liệu một cách tổng quan về ảnh hưởng từ các hoạt 

động của con người trên đất liền đến các sinh vật biển, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Tĩnh đã đề xuất bổ sung phạm vi nghiên cứu tại các vùng biển thuộc 

3 cửa sông, gồm: cửa Khẩu thuộc xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh; cửa Nhượng 

thuộc xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên; cửa Hội thuộc xã Xuân Hội, huyện 

Nghi Xuân và khu vực bán kính đến 20km tính từ bờ. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về 

việc cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển, kính đề nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CCBĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan Lam Sơn 
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