
 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 35-KL/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 11tháng 4 năm 2016 
 

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII) 

về Đế án trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan tỉnh Bình Thuận 

----- 

Tại phiên họp chiều ngày 07/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa 

XIII) đã  nghe và cho ý kiến về Đề án trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan 

tỉnh Bình Thuận. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công thương, đơn vị tư vấn trình bày 

Đề án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XIII) cơ bản thống nhất Đề án trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan 

tỉnh Bình Thuận theo Công văn số 4055/UBND-KTN, ngày 06/11/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình; đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm một số vấn đề:  

1- Về quan điểm xây dựng phát triển hình thành trung tâm chế biến quặng 

sa khoáng titan, cần bổ sung làm rõ thêm: 

- Phát triển và hình thành trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan tỉnh 

Bình Thuận phải gắn liền với Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; gắn với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

hài hòa với sự phát triển các ngành kinh tế khác của tỉnh.  

- Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp chế biến quặng sa khoáng 

titan phải đồng bộ, theo hướng hiện đại; trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, 

tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng; đa dạng hóa các sản 

phẩm chế biến sâu bảo đảm chất lượng, có giá trị thương phẩm cao, phục vụ nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu. 

- Đầu tư phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng sa khoáng titan 

trên cơ sở huy động tốt các nguồn lực trong nước và ngoài nước; hợp tác với nhà 

đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được yêu cầu về tiếp thu công nghệ hiện đại, 

bảo đảm thị trường ổn định, ưu tiên hợp tác với các nhà đầu tư sở hữu công nghệ 

nguồn về chế biến titan. 

- Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp chế biến quặng sa khoáng 

titan phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.  

2- Thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hình thành trung tâm chế 

biến quặng sa khoáng titan; hình thành 02 khu vực khai thác gắn với chế biến 

sâu khoáng sản titan phía Bắc và phía Nam tỉnh với phương án chọn là kịch bản 

2 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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3- Về các giải pháp chủ yếu thực hiện đề án: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ 

bản thống nhất với các giải pháp chủ yếu đã được trình bày trong Đề án, đồng 

thời lưu ý thêm mấy vấn đề sau: 

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phân vùng 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có 

xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 Đối với các khu vực dự trữ quốc gia cần xác định rõ để tổ chức quản lý 

sử dụng đất hiệu quả, bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định. 

 Đối với các khu vực được thăm dò, khai thác quặng sa khoáng titan cần 

có kế hoạch phân kỳ khai thác một cách hợp lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

sớm đồng ý cấp phép thăm dò, khai thác để chủ động nguồn nguyên liệu quặng 

sa khoáng titan phục vụ cho các nhà máy chế biến sâu titan. 

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương làm tốt công tác xúc 

tiến, thu hút những nhà đầu tư thật sự có kinh nghiệm, có năng lực đầu tư vào 

lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng sa khoáng titan. 

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Khu công nghiệp Sông 

Bình, Cụm công nghiệp Thắng Hải; làm tốt công tác huy động các nguồn lực, 

cân đối bố trí vốn đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình ngoài hàng rào khu, 

cụm công nghiệp chế biến titan tập trung theo quy hoạch, nhất là bảo đảm giao 

thông, cấp điện và cấp nước. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định Luật bảo vệ môi trường. 

- Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành khai 

thác, chế biến sâu titan.  

4- Căn cứ nội dung Kết luận này và ý kiến tham gia của các thành viên dự 

họp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh đề án; tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy có báo cáo đề xuất Bộ Chính trị để chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                                        

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

  
 

(đã ký, đóng dấu) 

 
 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


