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BÁO CÁO                                                                                                                                          

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cư về Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Ninh Bình thuộc nhiệm vụ  “Lập chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ và Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình” 

 

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo. Ngày 07/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 

2838/STNMT-QLBĐ gửi 14 đơn vị gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Công Thương, Giao thông Vận tải, 

Văn hóa Thể thao, Du lịch, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Kim Sơn, UBND các xã: Kim Đông, Kim 

Trung, Kim Hải và thị trấn Bình Minh xin ý kiến góp ý Dự thảo “Xác định chiều 

rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình” và gửi về Sở trước 

ngày 10/12/2020; quá thời gian trên nếu đơn vị nào không có văn bản coi như đã 

thống nhất với dự thảo.  

Đến ngày 25/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được 14/14 đơn 

vị gửi ý kiến phúc đáp góp ý, Ý kiến góp ý cụ thể như sau: 

- Có 11/14 ý kiến góp ý đồng ý với nội dụng và bố cục Dự thảo. 

- Có 03/14 ý kiến tham gia đóng góp ý kiến: Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Biển, đảo phối hợp với đơn vị tư vấn tiến 

hành thẩm định, tiếp thu và giải trình chi tiết (có Bảng tổng hợp kèm theo). 

Ngày 15/12/2020, Đơn vị tư vấn đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên 

gia trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của dự án với sự tham gia của 15 

chuyên gia thuộc các lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn, Hải dương học, Môi trường 

và Viễn thám, tại Hội thảo đã nhận được 39 ý kiến góp ý chính (Có ý kiến và 

giải trình kèm theo) 

Trong các ngày từ 24 đến 25/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hoạt động tham vấn cộng đồng dân cư thông 

qua “Phiếu xin ý kiến về chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Ninh Bình”  đến 30 hộ dân tại 03 xã: Kim Trung, Kim Hải, Kim Đông huyện 



Kim Sơn. Kết quả tham vấn: 100% các hộ dân đều đồng ý với chiều rộng và 

ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển đã được xác định. 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng dân cư về Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình thuộc đề án “Lập chương trình quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ và Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình”của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình./. 

Nơi nhận:                                                                      
- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Trang TTĐT Sở (đăng tải) 

- Lưu: VT, QLBĐ. 
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BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VỀ DỰ THẢO CHIỀU RỘNG, 

RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH NINH BÌNH 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-STNMT ngày         /        /2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường) 

TT Nội dung góp ý Giải trình 

I 
Góp của các sở, ban ngành, các huyện, xã, thị trấn ven biển của tỉnh 

Ninh Bình 

1 
Ủy Ban nhân dân huyện Kim 

Sơn 
 

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

2 Sở Giao thông vận tải  

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

3 Sở Công thương   

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

4 Sở kế hoạch và đầu tư  

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

5 
Ban quản lý các khu công 

nghiệp 
 

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

6 Sở Xây dựng  

- 

Hiện tại, UBND huyện Kim Sơn 

đang triển khai lập quy hoạch 

chung xây dựng từ đê Bình Minh 

II đến Cồn Nồi (nhiệm vụ được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 890/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020) và quy hoạch phân 

khu xây dựng Khu công nghiệp 

Kim Sơn (tại Văn bản số 

700/UBND-VP4 ngày 

13/10/2020, UBND tỉnh đã đồng 

ý cho Công ty cổ phần – Tổng 

công ty đầu tư phát triển KCN 

Phúc Lộc nghiên cứu, khảo sát, 

lập quy hoạch phân khu xây dựng 

KCN Kim Sơn bằng nguồn vốn xã 

hội hóa UBND huyện Kim Sơn 

tiếp nhận và trình phê duyệt hồ sơ 

quy hoạch). 

Cho tới thời điểm hiện tại, các quy 

hoạch chung xây dựng từ đê Bình Minh 

II đến Cồn Nồi và quy hoạch phân khu 

xây dựng Khu công nghiệp Kim Sơn 

mới đang trong giai đoạn thực hiện nên 

chưa có cơ sở pháp lý để Dự thảo Xác 

định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình điều chỉnh. 

Ngoài ra, Văn bản trả lời của Ủy ban 

nhân dân huyện Kim Sơn theo Công 

văn số 2218/UBND, ngày 08 tháng 12 

năm 2020 về góp ý cho Dự thảo cũng 

không đề cập tới 2 quy hoạch này. Tuy 

nhiên, tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem 

xét, cập nhật thông tin về 2 quy hoạch 

nêu trên có để chỉnh sửa, bổ sung theo 

đúng quy định của Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 



Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. 

7 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Ninh Bình 
 

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

- 

Một số ý ký hiệu, thuật ngữ về đo 

đạc và các mẫu không phải ngành 

chuyên môn nên đơn vị không có 

ý kiến gì bổ sung. 

Các thuật ngữ trong dự thảo được thể 

hiện theo đúng lĩnh vực chuyên ngành. 

- 

Trên thực tế tuyến đê Bình Minh 

III có tổng chiều dài (tính từ cổng 

CT 3, xã Kim Đông đến cống CT 

1, xã Kim Hải) là 15.5 km đã 

được văn bản xác định. Hiện nay 

chưa có dự án, công trình nào nằm 

trong hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Ninh Bình. 

 

8 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
 

- 

Tuyến đê Bình Minh I dài 7,85 

km là tyến đê cấp IV, tuyến đi qua 

khu dân cư hành lang bảo vệ đê 

được tính từ chân đê trở ra 5m về 

phía đồng và phía biển 

Kết quả tính toán chiều rộng hành lang 

bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình trong Dự 

thảo không ảnh hưởng đến hành lang 

bảo vệ đê biển tuyến đê Bình Minh I và 

II. 

- 

Tuyến đê Bình Minh II dài 25,2 

km là tuyến đê cấp III, hành lang 

bảo vệ đê được tính từ chân đê trở 

ra 25m về phía đồng và 200m về 

phía biển. 

- 

Tuyến đê Bình Minh III dài 7,85 

km là tuyến đê cấp V, hành lang 

bảo vệ đê được tính từ chân đê trở 

ra 15m về phía đồng và 200m về 

phía biển. 

Kết tính toán chiều rộng hành lang bảo 

vệ bở biển trong Dự thảo cho tuyến đê 

Bình Minh III đều lớn hơn 15m, do đó 

chiều rộng hành lang bảo vệ bở biển 

tỉnh Ninh Bình đã bao gồm cả hành 

lang bảo vệ đê biển Bình Mình III về 

phía đồng. 

9 Sở Văn hóa Thể thao   

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

10 Sở Du lịch  

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

11 Ủy Ban nhân dân xã Kim Hải  

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

12 Ủy Ban nhân dân xã Kim Đông  



- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

13 Ủy Ban nhân dân xã Kim Trung  

- 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

14 
Ủy Ban nhân dân thị trấn Bình 

Minh 
 

 
Nhất trí với toàn bộ nội dung dự 

thảo. 
 

II 

Các góp ý trong Hội thảo ngày 15/12/2020 tại Trung tâm Tư vấn dịch 

vụ KTTV và Biển đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và 

Biến đổi khí hậu 

1 
PGS TS Ngô Trọng Thuận, chuyên gia thủy văn, Viện Khoa học Khí 

tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

- 

Dự thảo tương đối hoàn chỉnh. 

Việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

chuyên gia, nhất là về tiêu chí 

quyền tiếp cận của người dân và 

bảo vệ hệ sinh thái là rất cần thiết 

đối với thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển. Tuy nhiên, cần thiết phải 

chỉnh sửa bổ sung theo các góp ý 

dưới đây: 

 

- 

Bỏ tương quan giữa mực nước 

tính toán và thực đo tại trạm 

AWac -  không có lí thuyết nào 

nói rằng tương quan thể hiện độ 

chính xác của mô hình. 

Tương quan giữa hai chuỗi số liệu 

không đủ để đánh giá độ chính xác của 

mô hình, tuy nhiên nó sẽ thể hiện xu thế 

biến động chung của hai chuỗi số liệu, 

do đó cũng là một căn cứ quan trọng 

cần được xem xét trong quá trình đánh 

giá độ chính xác của mô hình. 



- 

Kết quả đường lành lang ranh giới 

lề đường gấp khúc: không hợp lí – 

phải là đường trơn đều ở cồn nổi, 

phải ở cả 2 phía, không thể chỉ ở 

phía biển. 

Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

phải đảm bảo bảo vệ bờ biển phòng 

chống giảm thiểu thiệt hại do sạt lở bờ 

biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng; bảo vệ hệ sinh thái; 

bảo đảm quyền tiếp cận của người dân 

với biển; các đường ranh giới ngoài của 

khu bảo vệ của di tích lịch sử - văn hóa 

theo quy định của pháp luật về di sản 

văn hóa. Do đó ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển có đường gấp khúc do phụ 

thuộc vào ranh giới của hệ sinh thái 

rừng ngập mặn, quyền tiếp cận người 

dân và các tiêu chí khác trong khu vực. 

- 

Khu vực Kim Sơn được bồi – cứ 

khoảng 10 – 15 năm, Ninh Bình 

lại quai đê lấn biển 1 lần. Hiện 

nay đã có đê Kim Sơn 2. Đang dự 

kiến Kim Sơn 3. Hành lang bảo vệ 

có chỗ lên đến hơn 1000m có phù 

hợp thực tế không? 

Hành lang bảo vệ bờ biển phải đảm bảo 

khoảng cách nhằm giảm thiểu thiệt hại 

do sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng; bảo vệ hệ sinh 

thái; bảo đảm quyền tiếp cận của người 

dân với biển; các đường ranh giới ngoài 

của khu bảo vệ của di tích lịch sử - văn 

hóa theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa; đường ranh giới về phía 

đất liền của hành lang bảo vệ đê biển 

theo quy định của pháp luật về đê điều. 

Khu vực ven biển Ninh Bình có hệ sinh 

thái rừng ngập mặn rộng lớn, do đó 

hành lang bảo vệ bờ biển phải đảm bảo 

bảo vệ các hệ sinh thái này nên có 

chiều rộng lên đến hơn 1000m là bình 

thường. 

- 

Trong báo cáo đều ghi tham chiếu 

đến kịch bản biến đổi khí hậu 

trung bình B2 (trang 21 và trang 

44). Trên thực tế không có kịch 

bản B2 nữa. Từ năm 2016 đã 

chuyển sang kịch bản mới là RCP. 

Ở đây tác giả sử dụng kịch bản 

RCP 4.5. 

Đồng ý tiếp thu và đã chỉnh sửa bổ 

sung trong tranng 20 và trang 44 của 

báo cáo. 



2 
TS Hoàng Trung Thành, Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam 

- 

Báo cáo được trình bầy theo đúng 

quy định của các thông tư và nghị 

định về thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển, về cơ bản đồng ý với dự 

thảo trước khi có bổ sung, chỉnh 

sửa như ý kiến dưới đây. 

 

- 

Báo cáo trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình gửi xin ý 

kiến các bộ ngành liên quan cần bổ 

sung báo cáo tiếp thu giải trình ý 

kiến của các sở, ngành trong tỉnh 

Ninh Bình và các chuyên gia. 

Đồng ý tiếp thu và đã bổ sung thêm 

Mục 3.6 Kết quả tham vấn ý kiến cộng 

đồng và các sở ban ngành có liên quan 

về Dự thảo chiều rộng, ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình) tại 

trang 84 và trên Phụ lục 3, 4 và 5. 

- 

Đề nghị rà soát lại tên một số địa 

danh tại trang được đề cập trong 

báo cáo. 

Đồng ý tiếp thu và đã tiếp thu ý kiến và 

chỉnh sửa tại trang 30 của Dự thảo. 

- 
Mục cơ sở pháp lý trang 3, cần bổ 

sung luật bảo vệ môi trường. 

Đã tiếp thu tại trang 3 của dự thảo. 



- Cần làm rõ cơ sở Xác định 

khoảng cách nhằm bảo đảm quyền 

tiếp cận của người dân với biển. 

Khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp 

cận của người dân với biển là khoảng 

cách tính từ đường mực nước triều cao 

trung bình nhiều năm về phía đất liền 

hoặc về phía đảo nhằm bảo đảm quyền 

tiếp cận của người dân với biển được 

quy định tại Điều 17 Thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT. Việc xác định 

khoảng cách nhằm bảo đảm quyền tiếp 

cận của người dân qua sơ bộ xác định 

khoảng cách cần thiết để bảo đảm 

quyền tiếp cận của người dân với biển 

trên cơ sở mật độ dân số tại vùng đất 

ven biển; thực trạng các hoạt động khai 

thác, sử dụng tài nguyên của người dân 

(du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và 

các hoạt động khác của người dân) diễn 

ra tại vùng bờ; số lượng người dân tại 

vùng đất ven biển có sinh kế phụ thuộc 

trực tiếp vào biển; hiện trạng và quy 

hoạch các công trình xây dựng tại khu 

vực; nhu cầu thực tiễn của người dân 

tiếp cận với biển. Đã được trình bầy chi 

tiết tại trang 50 của dự thảo. 

- 

Cần đưa các nội dung chính thực 

hiện trong dự án thiết lập hành 

lang bảo vệ bờ biển vào trong báo 

cáo để người đọc nắm được tổng 

thể toàn bộ dự án.  

Đã tiếp thu ý kiến và bổ sung nội dung 

chính của dự án thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình tại trang 3 

của Dự thảo. 

 

3 
PGS TS Nguyễn Đăng Quế, chuyên gia khí tượng khí hậu, Viện Khoa 

học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 



- 

Báo cáo trình bầy tương đối hoàn 

chỉnh, đủ nội dung theo quy định 

của Nghị định 40/2016/NĐ-CP về 

Quy đỊnh chi tiết thi hành một số 

điều của luật tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo. Một số 

góp ý để hoàn thiện dự thảo như 

dưới đây: 

 

- 

Trang 18, dòng 4: Sửa lại dấu 

“chấm”. 

Đồng ý tiếp thu và đã sửa lại dấu 

“chấm” thành dấu “phẩy” trong Bảng 4. 

 

- 

Cần sắp xếp lại nội dung báo cáo 

hợp lý hơn. Cập nhập các số liệu 

mới cho đến năm 2020 để báo cáo 

mang tính xác thực cao hơn. 

Đã tiếp thu và chỉnh sửa lại kết cấu của 

Dự thảo. 

- 

Một số chương trong báo cáo viết 

cần ngắn gọn và xúc tích. Ví dụ 

như chương III mục 1. 

Đã tiếp thu và chỉnh sửa ngắn gọn lại 

Chương III mục 3.1. 

4 
TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện nghiên cứu biển và hải đảo Việt Nam, Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

- 

Đối với nội dung Xác định 

khoảng cách nhằm bảo vệ hệ sinh 

thái, cần bổ sung căn cứ vào dự 

thảo Báo cáo. 

Tiếp thu và đã bổ sung tại trang 52 của 

Dự thảo. Căn cứ này quy định tại Điều 

17 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. 

- 

Rất nhiều thông tin trong báo cáo 

được kế thừa từ  những báo cáo 

chuyên đề thực hiện trước đó của 

dự án. Do vậy, mục tài liệu tham 

khảo cần tham chiếu đến những 

tài liệu này. 

Tiếp thu và đã bổ sung tại trang 86 (Tài 

liệu tham khảo) của Dự thảo. 

- 

Bổ sung, cập nhập các số liệu mới 

nhất của huyện Kim Sơn trong toàn 

bộ Dự thảo. 

Đã tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa tại trang 

30, 31 của Dự thảo. 

- 
Kiểm tra lại các căn cứ liên quan 

đến rừng phòng hộ trong báo cáo 

Đã kiểm tra và chỉnh sửa tại trang 52 và 

53 của Dự thảo. 



- 

Trang 6: - Số liệu dự án quan trắc, 

đo dạc bổ sung: "đo dạc" sửa là đo 

đạc 

 

Đồng ý tiếp thu  và đã chỉnh sửa tại 

trang 6 của Dự thảo. 

5 TS. Đoàn Quang Trí, Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

-  

Bảng 2: Không rõ trầm tích các 

mẫu. 

Đồng ý tiếp thu và đã bổ sung trầm tích 

các mẫu từ NB09 đến NB14 trong Bảng 

2.  

- 

Đề nghị rà soát các quy hoạch 

trong tỉnh và địa bàn huyện Kim 

Sơn để tránh sung đột với Hành 

lang bảo vệ bờ biển. 

Đồng ý tiếp thu. Đã rà soát các quy 

hoạch trên khu vực dự kiến thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh 

Bình. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa 

có quy hoạch nào được phê duyệt trên 

phạm vi thực hiện.  

- 

Theo luật Đê điều hành lang bảo 

vệ đê là 200 m tuy nhiên theo dự 

án sau khi thiết lập hành lang 

khoảng cách bảo vệ là 100 m vậy 

huyện Kim Sơn sẽ áp dụng theo 

luật nào. 

Việc xác định hành lang bảo vệ bờ biển 

được căn cứ theo Điều 23 Luật Đê điều 

2006, Điều 79 Điều khoản thi hành của 

Luật Tài nguyên môi trường biển và hải 

đảo số 82/2015/QH13 và mục c khoản 

2 Điều 37 của Nghị định 40/2016/NĐ-

CP. Hành lang bảo vệ đê biển về phía 

biển là 200m không nằm trong hành 

lang bảo vệ bờ biển. 



- 

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

đang được định hướng phát triển 

kinh tế biển và  một số khu vực có 

thể có những dự án xin được triển 

khai. Nếu hành lang bảo vệ được 

hình thành các dự án có bị ảnh 

hưởng và gặp khó khăn không?. 

Căn cứ Điều 24 các hoạt động bị 

nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ 

biển và Điều 25 các hoạt động bị hạn 

chế trong hành lang bảo vệ bờ biển của 

Luật Tài nguyên môi trường biển và hải 

đảo quy định rõ, những hoạt động bị 

nghiêm cấm và hạn chế trong hành lang 

bảo vệ bờ biển như xây dựng mới, mở 

rộng công trình xây dựng, trừ công 

trình phục vụ mục đích an ninh quốc 

phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, 

sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, 

nước biển dâng, bảo tồn và phát huy 

các giá trị di sản văn hóa và các công 

trình xây dựng khác phục vụ lợi ích 

quốc gia, công cộng được Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

người đứng đầu Bộ, cơ quan trung 

ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có biển quyết định chủ trương đầu 

tư.” Trên cơ sở đó UBND tỉnh Ninh 

Bình sẽ ra quyết định chủ trương đầu tư 

hay không. 

6 TS Nguyễn Đăng Quang, Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

- Đề nghị sớm hoàn thiện việc xin ý 

kiến các Sở/ngành tại địa phương, 

nơi triển khai dự án cũng như 

tham vấn chính quyền, cộng đồng 

dân cư tại các xã, thị trấn ven biển 

thuộc huyện Kim Sơn-Ninh Bình 

để UBND tỉnh Ninh Bình sớm 

công bố " Dự thảo Xác định chiều 

rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Ninh Bình”. 

Tiếp thu và đã xin ý kiến tại các cơ 

quan, người dân theo quy định. 



- Khi gửi xin ý kiến cần lập bảng 

danh mục Dự thảo "Xác định chiều 

rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Ninh Bình" đính kém báo 

cáo này,  Mẫu danh mục như phụ 

lục 01 thông tư 29.  

Tiếp thu. Đã chuẩn bị riêng Bảng Danh 

mục như phụ lục 01 thông tư 29 để gửi 

xin các Bộ ngành (Phụ lục 7). 

- 

Đơn vị chủ đầu tư phối hợp với tư 

vấn gấp rút việc đẩy nhanh tiến độ 

việc lấy ý kiến các cơ quan liên 

quan để từ đó có cơ sở trình 

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt 

Danh mục chiều rộng, ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh 

Bình. 

Đồng ý tiếp thu. 

- 

Đề nghị kiểm tra và cập nhập lại 

các số liệu liên quan đến đê điều 

và xói lở/bồi tụ bờ biển hiện nay 

trên địa bàn huyện Kim Sơn. 

Đã tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa tại trang 

30, 31 và 38 của Dự thảo. 

7 
TS. Lê Văn Công, Trung tâm Hải văn,  Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam 

- 

Cơ bản nhất trí với Dự thảo Dự 

thảo Xác định chiều rộng, ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh 

Bình. 

 

- 
Rà soát kỹ danh mục, các lỗi thứ 

tự, chính tả, kết luận và kiến nghị 

cần ghi rõ. 

Đã tiếp thu và chỉnh sửa trong báo cáo 

và tại mục Kết luận và kiến nghị.  

- Đẩy nhanh các hạng mục thực 

hiện để kịp tiến độ đã được ra hạn. 

Đồng ý tiếp thu. 

- 

Bổ sung căn cứ về Xác định 

khoảng cách nhằm bảo đảm quyền 

tiếp cận của người dân với biển - 

Dtc 

Đồng ý tiếp thu và đã chỉnh bổ sung tại 

trang 50 của Dự thảo. 

- 

Chiều dài bờ biển tỉnh Ninh Bình tại 

trang 3 là 14990m, cần thống nhất 

suyên suốt trong các báo cáo. 

Đồng ý tiếp thu. 



- 

Về câu hỏi: Sau khi danh mục các 

khu vực phải thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình 

được xây dựng xong,  bước tiếp 

theo đơn vị nào sẽ chịu trách 

nhiệm duy trì và bảo vệ hành lang 

đó?. 

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 cụ thể tại Điều 42 

“Trách nhiệm của các Bộ, Cơ quan 

ngang Bộ trong việc thiết lập, quản lý, 

bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển” và 

Điều 43 “Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân các cấp trong việc thiết lập, quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển” đã 

quy định rõ trách nhiệm của từng đơn 

vị. 

8 
PGS TS. Phạm Văn Huấn, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại 

học quốc gia Hà Nội 

- 

Cần thống nhất tên nhiệm vụ 

trong báo cáo: Trang bìa: “Lập 

chương trình quản lý tổng hợp 

tài nguyên  

vùng bờ và thiết lập hành lang 

bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình”, 

trong Chương 1 là: Tên nhiệm 

vụ: “Thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển tỉnh Ninh Bình”. 

Đã tiếp thu và sửa chữa thống nhất 

tên nhiệm vụ thành “Lập chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biểntỉnh Ninh Bình”, 

 

- 

Chỉnh sửa 1 số từ cho thống nhất 

và chính xác: “xói mòn ven biển” 

(trang 2) sửa thành : “sạt lở bờ 

biển”. 

Đã tiếp thu và sửa chữa tại trang 2 của 

dự thảo. 

- 

Mục 1.3. Cơ sở pháp lý, nên bỏ 

Quyết định 2495/QĐ-BTNMT 

ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ TN&MT về việc công bố 

Danh mục các điểm có giá trị đặc 

trưng mực nước triều và vì đã 

được thay thế bẳng QĐ 1790/QĐ-

BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ TN&M về việc ban 

hành và công bố Danh mục các 

điểm có giá trị đặc trưng mực 

nước triều vùng ven biển và 10 

đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam 

Đồng ý tiếp thu và đã lược bỏ Quyết 

định 2495/QĐ-BTNMT ngày 

28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT 

tại trang 4. 

 



- 

Xem xét đổi tên Hình 1. Kết quả 

phân tích biến động đường bờ 

biển Kim Sơn từ ảnh vệ tinh giai 

đoạn 2009-2018 thành “Bản đồ 

biến động đường bờ biển Ninh 

Binh từ ảnh vệ tinh giai đoạn 

2009-2018”. 

Đã tiếp thu và đổi tên Hình 2 

thành:“Bản đồ biến động đường bờ 

biển Ninh Binh từ ảnh vệ tinh giai đoạn 

2009-2018” 

 

- 
Bổ xung tác tài liệu tham khảo. Đã tiếp thu và bổ xung các tài liệu tham 

khảo trong mục Tài liệu tham khảo ở 

cuối Báo cáo. 
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