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BÁO CÁO ĐỀ DẪN 

Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra 

trong phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận 

 

1. Tổng quan về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có mối liên hệ chặt 

chẽ và chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, 

có tổng diện tích tự nhiên 7.812,81 km2 (trong đó: Đất nông lâm nghiệp chiếm 

88,6%; đất phi nông nghiệp chiếm 8,1% và đất chưa sử dụng chiếm 3,3%); diện tích 

rừng 346.278 ha. Dân số toàn tỉnh hơn 1,2 triệu người. 

Tỉnh Bình Thuận có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, cách thành phố Hồ 

Chí Minh 198 km, cách thành phố Vũng Tàu 150 km, thành phố Đà Lạt 175 km, 

thành phố Nha Trang 250 km; có Quốc lộ 1, Quốc lộ 55, Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B 

và đường sắt Bắc- Nam chạy qua. Vùng biển thuộc biển Đông tiếp giáp đường hàng 

hải quốc tế; bờ biển dài 192 km, lãnh hải rộng 52.000 km2. 

Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt: mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình 27°C. Lượng mưa trung bình 1.024 mm, độ ẩm tương đối 79%. 

Tổng số giờ nắng trong năm là 2.459 giờ, ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão và động đất. 

Nhìn chung đặc điểm khí hậu Bình Thuận rất thuận lợi cho các loại cây trồng vật 

nuôi có năng suất cao, phát triển năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, điện gió). 

Là tỉnh có tiềm năng và tài nguyên về biển, rừng, nông nghiệp, khoáng sản, 

du lịch và năng lượng. Đặc biệt lợi thế về tài nguyên biển có thềm lục địa rộng, cùng 

với Khu kinh tế đảo Phú Quý. Bờ biển có cảnh quan thiên nhiên và nhiều bãi tắm 

đẹp, di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch 

biển và ven biển...tạo cho tỉnh Bình Thuận có lợi thế để phát triển mạnh du lịch, giải 

trí. 

Về tài nguyên khoáng sản, Bình Thuận có gần 100 mỏ với 30 nhóm khoáng 

sản đa dạng như: vàng, chì, kẽm, nước khoáng... Trong đó, về sa khoáng titan 

(ilmenit-zircon): Trữ lượng và tài nguyên dự báo quặng titan cả nước khoảng 650 

triệu tấn khoáng vật nặng (trong đó khoảng 78 triệu tấn zircon); trữ lượng và tài 

nguyên dự báo khu vực Bình Thuận khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% tổng trữ lượng 

và tài nguyên quặng titan cả nước. Trên địa bàn tỉnh có 15 điểm mỏ quặng titan, chủ 

yếu tập trung ở các điểm mỏ: Tiểu khu Lương Sơn (huyện Bắc Bình, Hàm Thuận 



Bắc và Tuy Phong), Nam Phan Thiết và Tuy Phong. Hiện đang được khai thác ở mỏ 

Chùm Găng và Bàu Dòi (Hàm Tân), Hòa Thắng (Bắc Bình), Suối Nhum (Hàm 

Thuận Nam).  

2. Tổng quan về kinh tế - xã hội: 

Quy mô tổng giá trị sản phẩm nội tỉnh (GRDP theo giá hiện hành) của tỉnh 

Bình Thuận tăng liên tục qua các năm: từ 23.130 tỷ đồng năm 2010 lên 44.573 tỷ 

đồng vào năm 2015 và 49.452 tỷ đồng năm 2016 (gấp 2,4 lần so với năm 2010). 

Trong giai đoạn 2010 - 2016, Bình Thuận luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh 

tế ở mức khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011 - 2015 là 

6,86%/năm, trong đó: Khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,88%/năm, Khu vực công 

nghiệp - xây dựng tăng 9,47%/năm, Khu vực dịch vụ tăng 7,09%/năm. Tốc độ tăng 

GRDP năm 2016 là 7,42%. 

Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người (GRDP/người) của tỉnh giai đoạn 

2010-2016 tăng nhanh đạt bình quân 10,1%/năm, từ 19,7 triệu đồng (tương đương 

1.008 USD) năm 2010 lên 36,7 triệu đồng (tương đương 1.695 USD) vào năm 2015 

và lên 39,9 triệu đồng (tương đương 1.800 USD) vào năm 2016. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; tỷ trọng nhóm ngành công 

nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong giá trị tăng thêm (VA) tăng từ 67,07% (năm 

2010) lên 69,74% (năm 2015) và 70,7% (năm 2016); nông -lâm- thủy sản giảm từ 

32,93% (năm 2010) còn 30,26% (năm 2015) và 29,3% (năm 2016). 

3. Đánh giá chung trong thực hiện phát triển bền vững đến năm 2016: 

Trong quá trình tổ chức triển khai Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam 

giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, nhìn chung, trong bối 

cảnh không ít khó khăn, tình hình phát triển các mặt của tỉnh tiếp tục ổn định và có 

những chuyển biến theo hướng tích cực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng và lợi thế của tỉnh được khai thác ngày 

càng tốt hơn và đang đứng trước những triển vọng tốt. Hoạt động văn hóa – xã hội 

có những chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được giữ vững.  

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển còn chậm, có mặt chưa 

vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế có được và đang tồn tại không ít 

những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể: 

- Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có, khả 

năng cạnh tranh còn yếu.  

- Sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, đa số doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 

công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh yếu và khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Tiến 



độ đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn 

chậm. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa chưa có bước đột phá. 

- Tiềm năng du lịch chưa được khai thác tối đa. Sản phẩm dịch vụ du lịch chưa 

đa dạng, chất lượng chưa cao,… Chưa khai thác, phát huy hiệu quả Chương trình 

liên kết phát triển du lịch Bình Thuận với các tỉnh lân cận. Kết cấu hạ tầng du lịch 

nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa 

mang tính chuyên nghiệp.  

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập; quản 

lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, sa khoáng titan có nơi chưa chặt chẽ, 

hiệu quả chưa cao. Theo Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến titan 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg, trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận có 25 khu vực với tổng diện tích đưa vào quy hoạch titan 19.339 

ha, trong đó có chồng lấn 33 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đã được chấp 

thuận với tổng diện tích 4.576 ha (chồng lấn tập trung tầng cát xám dọc ven biển). 

Các dự án được chấp thuận đầu tư du lịch, trồng rừng, khu công nghiệp có diện tích 

chồng lấn chưa thể tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đến nay, việc cấp phép khai 

thác khoáng sản titan và khai thác xong bàn giao đất cho Chủ dự án chưa biết cụ thể 

thời gian đến khi nào nên gây bức xúc cho nhà đầu tư cũng như khó khăn trong công 

tác quản lý nhà nước ở địa phương và phát triển kinh tế xã hội. 

4. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận 

trong thời gian đến: 

Trên cơ sở quan niệm và tiêu chí nền tảng về phát triển bền vững, dựa trên 

những đặc thù về điều kiện tự nhiên, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, tỉnh Bình 

Thuận đã hoạch định chiến lược phát triển bền vững của mình trong điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-

TTg ngày 28/12/2016, cụ thể như sau: 

a. Về quan điểm phát triển: 

- Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận trong tổng thể phát triển chung 

của cả nước và khu vực; phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải Nam Miền Trung, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Huy động cao nhất các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ và chất lượng tăng 

trưởng kinh tế, sớm rút ngắn chênh lệch và tiến kịp trình độ phát triển chung của cả 

nước. Xây dựng Bình Thuận trở thành một tỉnh có cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch 

vụ - nông nghiệp theo hướng hiện đại.   



- Phát triển kinh tế - xã hội bền vững: Kết hợp tăng trưởng kinh tế với đảm 

bảo thực hiện công bằng xã hội; bảo vệ tài nguyên - môi trường; đồng thời, thường 

xuyên rà soát quá trình phát triển để điều chỉnh cho phù hợp. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - 

an ninh trên từng địa bàn. 

b. Mục tiêu phát triển: 

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội 

nhập, phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng. Xây dựng và phát triển Bình Thuận 

đến năm 2030 căn bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung 

xây dựng 3 trung tâm mang tầm quốc gia: Trung tâm du lịch – thể thao biển; trung 

tâm năng lượng; trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan; có đủ kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội thiết yếu, đồng bộ, liên thông với cả nước; quan hệ sản xuất tiến bộ; 

an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, 

thu nhập bình quân đầu người không thấp hơn bình quân chung của cả nước, môi 

trường được bảo vệ tốt; quốc phòng – an ninh không ngừng được củng cố, trật tự xã 

hội được giữ vững. 

c. Phương hướng phát triển bền vững: 

(c1) Về kinh tế: 

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững gắn với các chương 

trình mục tiêu phát triển nông thôn mới trên cơ sở cân đối các nguồn lực, các quy 

hoạch ngành cấp vùng và quốc gia, góp phần tăng trưởng kinh tế một cách ổn định, 

bền vững. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đi đôi 

với bảo vệ môi trường, tăng cường đối thoại, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mở rộng 

quy mô sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao năng suất, hiệu 

quả và sức cạnh tranh các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn gắn với ưu tiên thực hiện các cơ chế, chính 

sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất, 

thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản, mở rộng thị trường nội địa đối với 

các sản phẩm lợi thế của tỉnh. 

- Phát triển công nghiệp phải đặt trong sự phát triển nhanh và bền vững, gắn 

với bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo đảm an ninh - quốc 

phòng; Công nghiệp phát triển nhanh và bền vững trở thành động lực chính thúc đẩy 

các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, xây dựng, dịch vụ phát triển. Tập trung phát 

triển công nghiệp điện năng, công nghiệp chế biến thủy sản, công nghiệp chế biến 

sâu quặng sa khoáng titan. 

- Phát triển khu vực dịch vụ gắn với thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến 

năm 2020. Đa dạng hóa các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao, 



chất lượng cao với cơ sở hạ tầng hiện đại, phương thức kinh doanh tiên tiến. Phát 

triển đa dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch biển, đảo.  

(c2) Về xã hội: 

- Phấn đấu đưa ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đạt bằng các chỉ 

tiêu chung của cả nước 

- Phát triển thị trường lao động đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển 

dụng lao động và sử dụng lao động; đẩy mạnh đào tạo và hỗ trợ tạo việc làm theo 

hướng phát triển bền vững.  

- Phấn đấu đạt chuẩn các chỉ tiêu về y tế, văn hóa, thể dục thể thao ngang bằng 

mức trung bình của cả nước. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Không để bất cứ hộ gia đình 

chính sách nào có mức sống dưới mức trung bình của cư dân cùng địa bàn. Quan 

tâm đúng mức vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai các biện pháp nhằm từng 

bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ 

văn hóa giữa các vùng trong tỉnh. 

(c3) Về môi trường: 

- Đặt yêu cầu bảo vệ môi trường lên trên hết khi xem xét các dự án đầu tư; 

không chấp nhận đầu tư các dự án có công nghệ, trang thiết bị lạc hậu, không thân 

thiện với môi trường.  

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp hạn chế và ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường, đặc biệt ở các điểm khai thác khoáng sản (đặc biệt là khai thác titan, khai 

thác cát trắng, đá các loại...) đồng thời với giải pháp hoàn thổ để tái tạo môi trường, 

các khu công nghiệp, trung tâm nhiệt điện, các đô thị (Phan Thiết, La Gi, Phan Rí 

Cửa) và các khu du lịch. 

- Các dự án thăm dò, khai thác titan theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phần lớn nằm dọc ven biển, có địa hình cao so với các dự án, 

khu dân cư xung quanh, chồng lấn dự án, quy hoạch du lịch, khả năng cung cấp nước 

cho hoạt động khai thác rất khó khăn, an toàn khu vực mỏ không cao khi đi vào hoạt 

động. Do đó, quan điểm của tỉnh là việc chấp thuận đầu tư và cấp phép khai thác 

khoáng sản phải phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi 

trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về 

khoáng sản. 

- Đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản trên địa bàn  toàn tỉnh để 

rà soát quy hoạch, kế hoạch khai thác, quản lý, bảo vệ, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối 

với các loại tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản,...theo quy định của pháp luật.  



- Khuyến khích phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Xây 

dựng thủy lợi nhỏ cho cộng đồng, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt 

của người dân. 

d. Giải pháp thực hiện phát triển bền vững: 

(d1) Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững: 

- Huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh cho phát 

triển sản xuất, kinh doanh; giải quyết đồng bộ từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ một 

số sản phẩm chủ yếu đang có sức cạnh tranh hoặc có điều kiện nâng cao năng lực 

cạnh tranh; chủ động và có lộ trình hợp lý hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa một số ngành, lĩnh vực xã hội (giáo dục - đào tạo, y tế, 

văn hóa - thông tin và thể dục thể thao) để huy động các nguồn lực trong và ngoài 

tỉnh cho phát triển những ngành, lĩnh vực kể trên. 

- Đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, tạo ra bước đột phá về chất lượng 

sản phẩm hàng hóa; Coi trọng việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ khai 

thác, công nghệ sản xuất vật liệu mới và công nghệ chế biến. 

- Chú trọng các công nghệ xử lý chất thải công nghiệp, chất thải đô thị và hoàn 

thổ sau khi khai thác khoáng sản trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm 

các vùng cửa sông, bảo vệ tài nguyên sinh học rừng, đồi cát đặc thù ven biển, sinh 

vật biển, phi sinh học để phát triển bền vững.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống các trường 

của tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cơ sở dạy nghề hợp lý, tập trung 

vào nâng cao năng lực các trường, các trung tâm dạy nghề cấp huyện bằng nâng cấp 

trang thiết bị, xây dựng trường, lớp học, tăng cường số lượng và năng lực đội ngũ 

giáo viên, cán bộ quản lý, gắn lý thuyết với thực hành… 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, nâng cao hiệu quả và liên kết giữa các ngành, 

lĩnh vực và liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế. 

Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất, ưu tiên phát triển những sản phẩm có giá trị 

gia tăng cao, áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sạch, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đổi mới công nghệ - thiết bị đối với 

các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh; vận động, khuyến khích 

các doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 

trường, cho năng suất và giá trị gia tăng cao. 

(d2) Về những vấn đề khai thác khoáng sản phải đi đôi với phát triển bền vững: 



Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất nước. Nguồn nước mặt, 

nước ngầm tại địa phương khan hiếm, hoạt động khai thác titan cần rất nhiều nước. 

Các khu vực quy hoạch khai thác titan đều nằm ven biển, nơi có diện tích phân bố 

cát rất rộng lớn và hạn chế nguồn nước ngọt, chỉ có các ao hồ, sông suối nhỏ có nước 

vào mùa mưa nhưng cũng chỉ đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu cho canh tác 

hoa màu, nông nghiệp của dân. Vì vậy, càng nhiều khu vực được quy hoạch, cấp 

giấy phép khai thác titan thì nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và canh tác của người 

dân càng ít đi và chất lượng nước càng bị ảnh hưởng. Để hoạt động khai thác khoáng 

sản phát triển bền vững cần quan tâm, thực hiện một số vấn đề trong thời gian tới: 

- Rà soát xem xét để điều chỉnh lại Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 theo 

Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 thańg 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 

cho phù hợp với thực tế hiện nay, theo hướng cắt giảm, đóng cửa mỏ các khu vực 

nhỏ, lẻ, chỉ thực hiện ở khu vực mỏ tập trung có quy mô lớn. Khu vực mỏ nào có 

ảnh hưởng đến dân sinh, không an toàn mỏ, không đảm bảo nguồn nước; nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nước, đất, sức khỏe nhân dân; công nghệ khai thác lạc hậu 

thì đưa vào dự trữ quốc gia và điều chỉnh tập trung vào khu vực tầng cát đỏ, tiểu khu 

Lương Sơn – Bắc Bình hiện còn khoảng hơn 5.000 ha chưa cấp phép. 

- Trong khi chờ đợi rà soát điều chỉnh Quy hoạch titan, đề nghị Bộ Tài nguyên 

và Môi trường nghiên cứu, xem xét giải quyết về đề nghị cho phép tỉnh Bình Thuận 

chấp thuận đầu tư triển khai 33 dự án phát triển kinh tế - xã hội có chồng lấn diện 

tích 4.576 ha (tập trung trong tầng cát xám dọc ven biển), trong đó có các dự án năng 

lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió), dự án du lịch nằm trong vùng dự trữ khoáng 

sản quốc gia, theo đó sẽ yêu cầu chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bảo vệ quặng titan 

trong khu vực dự trữ quốc gia, không được khai thác thu hồi quặng titan. (Danh sách 

dự án kèm theo). 

- Trong thời gian 30-50 năm tới, đối với các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng 

sản chưa triển khai khai thác thì cho phép địa phương được chấp thuận đầu tư các 

dự án phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng này. 

- Triển khai thực hiện tốt quy hoạch, phải gắn khai thác với chế biến sâu theo 

kế hoạch, có lộ trình phù hợp, khai thác phải gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã 

hội, và bảo vệ môi trường.  

- Thăm dò, khai thác quy mô lớn nguyên liệu quặng titan – zircon tập trung 

tại khu vực tiểu khu Lương Sơn – Bắc Bình để cung cấp cho các dự án nhà máy chế 

biến sâu tại khu vực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy chế biến sâu quặng 

titan (rutil nhân tạo, pigmen, titan xốp, titan kim loại) theo hướng công nghệ tiên 

tiến, không gây ô nhiễm môi trường; hình thành ngành công nghiệp khai khoáng 

titan – zircon tương xứng với tiềm năng tài nguyên khoáng sản của tỉnh để từng bước 



xây dựng Bình Thuận thành Trung tâm năng lượng và Trung tâm chế biến sa khoáng 

titan lớn của cả nước. 

- Nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào khai thác quặng titan; 

đưa các thiết bị tuyển tách quặng titan trong tầng cát đỏ về các địa phương, nhằm 

thu hồi triệt để và hạn chế lãng phí tài nguyên quặng titan./. 

(Phan Thiết, ngày 07/7/2017) 
 


