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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP
ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái,
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:
I. PHẠM VI LÃNH THỔ
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái bao gồm toàn bộ thành phố Móng Cái với 17 xã, phƣờng và 9
xã, thị trấn của huyện Hải Hà (gồm các xã: Quảng Điền, Quảng Phong, Phú Hải, Quảng Thắng,
Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên và thị trấn Quảng Hà), tỉnh Quảng Ninh.
II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Phát triển kinh tế - xã hội, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phù hợp với chiến lƣợc phát triển
kinh tế - xã hội của cả nƣớc giai đoạn 2011 - 2020, chiến lƣợc biển Việt Nam đến, năm 2020 quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phát triển hai hành
lang một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và thống nhất với các quy hoạch ngành trên địa bàn.
2. Phát huy các lợi thế về vị trí địa kinh tế và địa chính trị, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng
Cái với tốc độ tăng trƣởng nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn

tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng chuyển giao có hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản
xuất, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
3. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành khu kinh tế năng động của tỉnh Quảng
Ninh và cả nƣớc; là cửa ngõ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế xứng tầm cỡ của
vùng và cả nƣớc trên cơ sở kết nối, giao thƣơng hàng hóa giữa các thị trƣờng lớn trong nƣớc,
khu vực và quốc tế.
4. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái bảo đảm hiệu quả tổng hợp cả về kinh tế - xã hội,
đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
5. Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gắn với gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, kiểm soát vệ
sinh an toàn thực phẩm, chăm lo bảo vệ sức khỏe ngƣời dân và du khách, bảo vệ môi trƣờng và
thích ứng với biến đổi khí hậu.
III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trƣởng kinh tế năng động và
bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là khu kinh tế có hệ thống kết
cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có mạng lƣới dịch vụ hoàn thiện; đời sống vật chất, văn hóa và
tinh thần của nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao; quốc phòng - an ninh đƣợc đảm bảo, là phòng
tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
a) Về kinh tế:
Tăng trƣởng GDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 17,7%. Tốc độ tăng trƣởng bình quân
ngành dịch vụ từ 18 - 20%/năm; công nghiệp từ 20 - 22%/năm; nông nghiệp 6 - 8%/năm.
Tỷ trọng cơ cấu kinh tế trong GDP là: Dịch vụ 59%, công nghiệp - xây dựng 35% và nông, lâm
thủy sản 6%.
Thu nhập bình quân đầu ngƣời khoảng 10.000 USD.
b) Về xã hội:
Dân số khoảng 177.000 ngƣời; tuổi thọ bình quân 78 tuổi; tỷ trọng lao động khu vực nông
nghiệp khoảng 24%.
Số lƣợng bác sĩ đạt 7,2 bác sỹ/vạn dân; số giƣờng bệnh đạt 27,2 giƣờng/vạn dân; tỷ lệ suy dinh
dƣỡng trẻ em dƣới 5 tuổi 8%.

Duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; ít nhất 90% trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu
giáo; huy động 100% trẻ 6 tuổi đi học lớp 1; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99%, cấp
trung học cơ sở đạt từ 95% trở lên.
c) Về môi trƣờng:
Thu gom xử lý 90 - 100% chất thải rắn sinh hoạt tại khu đô thị, điểm dân cƣ nông thôn, 100%
chất thải rắn và nƣớc thải công nghiệp, 100% chất thải rắn y tế, 70% lƣợng nƣớc thải tại đô thị
đảm bảo chuẩn môi trƣờng. Giảm tiêu hao năng lƣợng trên GDP đạt 1 - 1,5% mỗi năm; áp dụng
công nghệ sạch trong sản xuất đạt trên 50%.
d) Về quốc phòng an ninh:
Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an
toàn xã hội. Tăng cƣờng công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ
động bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3. Tầm nhìn đến năm 2030
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát triển thành một trung tâm kinh tế hiện đại, năng động trên
vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Là một trong những trung tâm du lịch, trung tâm thƣơng mại, dịch
vụ tài chính trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nƣớc; là nơi ứng dụng công nghệ sạch trong
sản xuất, gắn với phát triển bền vững và đảm bảo môi trƣờng sinh thái. GDP bình quân đầu
ngƣời khoảng 22.000 USD; tỷ trọng cơ cấu kinh tế trong GDP: Dịch vụ 60%, công nghiệp - xây
dựng 37% và nông, lâm thủy sản 3%.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Phát triển thƣơng mại, dịch vụ
Thƣơng mại và dịch vụ vận tải đƣợc xác định là những hoạt động cốt lõi trong định hƣớng phát
triển của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Tập trung ƣu tiên đẩy mạnh xuất - nhập khẩu và phân
phối thiết bị công nghiệp, trữ lạnh, dịch vụ dệt may, thƣơng mại điện tử. Phấn đấu đến năm
2020, thƣơng mại - dịch vụ đạt mức tăng trƣởng khoảng 18 - 20%/năm, đóng góp khoảng 240
triệu USD.
Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành một trong những trung tâm dịch vụ tài chính của
tỉnh Quảng Ninh. Ƣu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ hoạt động kinh doanh thƣơng mại,
dịch vụ tƣ vấn giao dịch thƣơng mại và đầu tƣ phát triển.
2. Phát triển du lịch
Phát triển du lịch thành một trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nƣớc, với
trọng tâm là phát triển du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa kết hợp mua sắm, du lịch biên giới, du
lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng. Đồng thời liên kết chặt chẽ tạo các tour du lịch khép kín, liên
hoàn giữa Móng Cái với Hạ Long, Vân Đồn, Yên Tử, gắn với cải cách quy trình cấp thị thực,

giấy thông hành. Phấn đấu đến năm 2020, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đón khoảng 1,4 triệu
lƣợt khách du lịch, đóng góp khoảng 115 triệu USD trong GDP.
Xây dựng khu mua sắm (với các Outlet) tổng hợp là khâu đột phá trong lĩnh vực du lịch. Đa
dạng hóa hình thức hợp tác đầu tƣ để triển khai xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng du lịch khu
vực trung tâm thành phố Móng Cái, khu bãi biển Trà Cổ - Bình Ngọc, khu du lịch đảo Vĩnh
Thực, đảo Cái Chiên. Hoàn thiện đề án đầu tƣ xây dựng hạ tầng thƣơng mại Khu hợp tác kinh tế
song phƣơng; bến, bãi xuất khẩu hàng hóa ở Hải Yên.
3. Phát triển công nghiệp
Phát triển bền vững, có chọn lọc một số ngành công nghiệp, với các trụ cột chính là: Dệt may,
chế biến thực phẩm, đồ uống và công nghiệp ô tô.
Mở rộng quy mô ngành dệt may, thu hút các doanh nghiệp dệt may hoạt động ở khâu có giá trị
gia tăng cao trong chuỗi giá trị; tập trung phát triển cụm công nghiệp dệt may tại khu công
nghiệp Hải Yên và khu công nghiệp cảng biển Hải Hà; phấn đấu nâng tổng giá trị ngành dệt may
của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái lên 114 triệu USD vào năm 2020.
Tập trung các giải pháp để tiếp cận và thu hút một số nhà đầu tƣ lớn trong lĩnh vực sản xuất nƣớc
giải khát. Phấn đấu đến năm 2020, các doanh nghiệp sản xuất nƣớc giải khát đóng góp khoảng
25 triệu USD vào GDP.
Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn và khu dịch vụ chế biến thủy
sản theo quy hoạch; đầu tƣ các nhà máy chế biến thực phẩm với công nghệ tiên tiến, hiện đại và
đảm bảo điều kiện môi trƣờng. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nƣớc
ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có tiềm lực lớn trong khu vực. Phấn đấu đến năm 2020,
ngành chế biến thực phẩm đóng góp khoảng 29 triệu USD vào GDP.
Xây dựng cụm công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô với các sản phẩm chính gồm bánh xe, lốp xe
và phanh với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trƣờng. Phát triển sản xuất đồ nội thất cao cấp
theo nhu cầu thị trƣờng. Thu hút các doanh nghiệp sản xuất thiết bị thông tin liên lạc, sản xuất
thiết bị bán dẫn, bản mạch, màn hình tinh thể lỏng (LCD) công nghệ tiên tiến thân thiện với môi
trƣờng.
4. Phát triển khu vực nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn
mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trong và vật nuôi; phát triển nông nghiệp công nghệ cao
đối với một số lĩnh vực có lợi thể của địa phƣơng trên cơ sở hình thành liên kết chuỗi giá trị từ
sản xuất - chế biến - phân phối - tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh
của sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn giữa Việt Nam
- Trung Quốc.
Phấn đấu đến năm 2020 tăng trƣởng khu vực nông nghiệp khoảng 6 - 8%/năm, duy trì diện tích
đất lúa theo Nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng

Ninh. Nâng độ che phủ rừng đạt khoảng 50 - 55%; kết hợp giữa phát triển kinh tế rừng với mục
tiêu giảm nghèo bền vững.
5. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
a) Phát triển nguồn nhân lực:
Tập trung thu hút nhân lực để bù đắp thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực: Dịch chuyển lao
động trong ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp do chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; do mở rộng
quy mô sản xuất của các ngành kinh tế; thu hút nhân lực từ nơi khác tới làm việc tại khu kinh tế
cửa khẩu Móng Cái.
Phối hợp với các trung tâm đào tạo, Trƣờng Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm cung cấp các khóa
đào tạo tiếng Trung, dệt sợi và cơ khí theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nƣớc tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
thông qua các chƣơng trình đào tạo phù hợp với nhu cầu quản lý ở các cấp; gửi cán bộ tham dự
các chƣơng trình đào tạo có chất lƣợng trong nƣớc và quốc tế; tăng cƣờng tuyển dụng những cán
bộ có năng lực và kinh nghiệm từ khu vực tƣ.
b) Phát triển giáo dục và đào tạo:
Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; trung
học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tổ chức tốt việc phân luồng học sinh, phấn đấu có 30% học
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề. Phát triển hệ thống đào tạo nghề gắn với nhu cầu
nâng cao tay nghề của lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn đối với những ngành, lĩnh vực
then chốt, tạo ra giá trị gia tăng cao.
Ban hành cơ chế khuyến khích học sinh tại các xã miền núi, hải đảo đến trƣờng nhằm giảm tỷ lệ
bỏ học và thu hút học sinh trong độ tuổi theo học trung học phổ thông; củng cố và phát triển hệ
bổ túc văn hóa kết hợp học nghề tại các xã miền núi, hải đảo.
c) Phát triển y tế:
Phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ và hệ thống y tế nhằm đảm bảo cung cấp hiệu quả các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Tăng
cƣờng thu hút đội ngũ bác sỹ đến làm việc tại các cơ sở y tế trong khu kinh tế cửa khẩu Móng
Cái và từng bƣớc nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, hải
đảo.
d) Phát triển văn hóa, thông tin và thể dục thể thao:
Phát triển văn hóa, thông tin và thể dục thể thao hài hòa với phát triển kinh tế. Từng bƣớc nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời rút ngắn dần sự chênh lệch về hƣởng thụ
văn hóa giữa thành thị với nông thôn, với vùng sâu vùng xa. Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và các

mặt tiêu cực khác; duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; phát động các phong trào
văn hóa, thể thao toàn diện, rộng khắp.
Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao tại các xã phƣờng, thôn, bản nhằm
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về văn hóa tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã,
phƣờng có trung tâm - văn hóa thể thao đảm bảo tiêu chuẩn; trên 95% gia đình đạt chuẩn gia
đình văn hóa; trên 80% thôn, bản, khu phố đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Xây dựng hoàn chỉnh trung
tâm văn hóa, sân vận động thành phố Móng Cái đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.
6. Phát triển khoa học công nghệ
Phát triển khoa học công nghệ theo hƣớng đẩy nhanh việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao
khoa học công nghệ cho các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
nhƣ nuôi trồng thủy sản, dệt may, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến
nông sản.
Phấn đấu đổi mới công nghệ với tốc độ bình quân từ 10 - 15%/năm. Khuyến khích các doanh
nghiệp thực hiện nghiên cứu và triển khai, hợp tác chuyển giao khoa học - công nghệ, xây dựng
đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ đủ về số lƣợng, có trình độ ngày càng cao nhằm đáp ứng
yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
7. Phát triển kết cấu hạ tầng
a) Hạ tầng giao thông vận tải:
Đẩy mạnh và tập trung đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Tập trung xây dựng hoàn thiện một số dự án
lớn trƣớc năm 2020 nhƣ: Dự án đƣờng cao tốc Hạ Long - Móng Cái; tuyến đƣờng bộ ven biển;
dự án xây dựng cầu Bắc Luân II; đƣờng dẫn từ cầu Bắc Luân II thuộc quy hoạch vành đai III của
thành phố Móng Cái; cáp treo ra đảo Vĩnh Thực; các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; hệ thống
đƣờng thủy Hạ Long - Móng Cái; cảng biển Hải Hà và tuyến đƣờng cao tốc nối liền khu công
nghiệp cảng biển Hải Hà với Móng Cái; xây dựng bãi đáp trực thăng. Sau năm 2020 triển khai
xây dựng dự án đƣờng sắt Hạ Long - Móng Cái kết nối với Đông Hƣng, Trung Quốc.
b) Hạ tầng cấp điện:
Tập trung đầu tƣ xây dựng và nâng cấp các hạ tầng nguồn điện và lƣới điện đáp ứng nhu cầu sử
dụng điện phục vụ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và điện sinh hoạt. Đảm bảo
chất lƣợng cung cấp điện và an toàn nguồn điện, lƣới điện; nghiên cứu bổ sung vào sơ đồ điện
VII để thu hút đầu tƣ xây dựng nhà máy nhiệt điện tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.
c) Hạ tầng cấp, thoát nƣớc và thủy lợi:
Xây dựng các công trình hồ chứa nƣớc, hệ thống thủy lợi nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả
nguồn nƣớc ngọt trên địa bàn để phục vụ nhu cầu dân sinh, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,
dịch vụ và các ngành kinh tế.

Nâng cấp nhà máy nƣớc thị trấn Quảng Hà; xây dựng bổ sung các trạm cấp nƣớc tại các xã; nhà
máy nƣớc trong khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, nhà máy nƣớc Quất Đông; mạng lƣới cấp
nƣớc cho các đô thị, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và thành phố Móng Cái nhằm đảm bảo
cấp đủ nƣớc hợp vệ sinh cho 100% dân số khu vực đô thị và 90% dân số khu vực nông thôn theo
quy mô đô thị loại II; cấp đầy đủ nƣớc phục vụ nhu cầu sản xuất cho các cơ quan, đơn vị và các
khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát nƣớc mặt trong khu đô thị, trong các khu, cụm công nghiệp
theo quy mô lƣu vực và công suất nƣớc thải của các nhà máy, phù hợp với các dự báo về biến
đổi khí hậu, chế độ thủy triều nhằm thuận tiện cho việc cải tạo nâng cấp công trình trong tƣơng
lai.
d) Phát triển mạng thông tin liên lạc - bƣu chính viễn thông:
Nâng cấp đồng bộ hạ tầng mạng thông tin liên lạc và bƣu chính viễn thông; xây dựng các công
trình ngầm viễn thông đồng bộ dọc theo các trục đƣờng giao thông. Phát triển kết cấu hạ tầng
đảm bảo đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu, hỗ trợ cải cách hành chính, cung cấp kết nối internet
không dây ở những nơi phát triển dịch vụ công cộng.
8. Phát triển phát triển không gian lãnh thổ
a) Phát triển không gian phân bố các cơ sở dịch vụ, thƣơng mại, xuất nhập khẩu, công nghiệp, và
tiểu thủ công nghiệp:
Đến năm 2020, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có không gian là một tâm, hai cánh công nghiệp
và các điểm đột phá du lịch. Thành phố Móng Cái, sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, thƣơng
mại, văn hóa, đồng thời là cánh cửa cho hoạt động giao thƣơng quan hệ thƣơng mại với Đông
Hƣng, Trung Quốc. Hai cực tăng trƣởng kinh tế đồng thời là nguồn cấp điện cho các khu kinh tế
gồm khu Công nghiệp Hải Yên và khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Các động lực chủ đạo
thúc đẩy tăng trƣởng du lịch là Bãi biển Trà Cổ, Đảo Vĩnh Thực, trung tâm mua sắm tổng hợp
theo mô hình outlet cùng với những nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cao cấp, khu nghỉ
dƣỡng và các cửa hàng bán lẻ chất lƣợng cao.
Sau năm 2020, phát triển không gian khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo hƣớng “1 trục - 2
vùng - 3 trung tâm”. Một trục là những trụ cột kinh tế - xã hội của khu kinh tế cửa khẩu Móng
Cái; hai vùng là vùng phía Bắc (du lịch sinh thái và nông nghiệp, phát triển nông thôn mới và
quốc phòng) và vùng phía Nam (du lịch biển đảo cao cấp và đặc sắc); ba trung tâm là thành phố
Móng Cái (trọng tâm phát triển), khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà và trung tâm tổng hợp mới
(nằm ở khoảng giữa thành phố Móng Cái và Hải Hà).
b) Phát triển đô thị, mạng lƣới các khu dân cƣ:
Phát triển đô thị khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành “thành phố thông minh” thân thiện với
môi trƣờng, áp dụng các công nghệ hiện đại vào dịch vụ công. Trung tâm Móng Cái sẽ mở rộng
về phía Tây sông Ka Long, tạo nên một khu đô thị mới gọi là khu "Móng Cái mới". Khu đô thị
phía Đông sông Ka Long gọi là khu "Móng Cái cũ".

Sau năm 2020, phát triển trung tâm Móng Cái ở phía Đông và trung tâm Hải Hà ở phía Tây, phát
triển đô thị mới ở giữa trung tâm Móng Cái và trung tâm Hải Hà gọi là trung tâm tổng hợp mới.
Sau năm 2025, trung tâm hành chính Móng Cái sẽ chuyển về trung tâm tổng hợp mới.
c) Phát triển không gian lâm nghiệp và dải cây xanh:
Phát triển và quản lý tốt không gian lâm nghiệp; phát triển các dải cây xanh hợp lý, bền vững.
d) Định hƣớng sử dụng đất năm 2020 và năm 2030:
Định hƣớng sử dụng đất đến năm 2020 là ƣu tiên cho quốc phòng an ninh; các cơ sở thƣơng mại,
dịch vụ; xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp; xây dựng đô thị. Trong lĩnh vực nông nghiệp,
ƣu tiên cho xây dựng cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhất là ƣu tiên cho chăn nuôi
lợn, chăn nuôi bò sữa, trồng rau sạch và sản xuất nông nghiệp tập trung.
9. Bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững
Xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải tại các khu công nghiệp; xây dựng nhà máy xử lý rác thải đô
thị, chất thải y tế; đồng thời xây dựng kế hoạch di dời các nhà máy có mức phát thải cao, công
nghệ lạc hậu ra khỏi các khu dân cƣ và khu du lịch trọng điểm.
Xây dựng và đầu tƣ nâng cấp năng lực hệ thống giám sát môi trƣờng; thiết lập quan hệ hợp tác
bảo vệ môi trƣờng qua biên giới với thành phố Đông Hƣng và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để
kiểm soát ô nhiễm (không khí, nƣớc,...) ở khu vực biên giới.
Bảo vệ nghiêm ngặt, không chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng
hộ hiện có; tăng cƣờng công tác trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng.
10. Định hƣớng các hoạt động đối ngoại
Tập trung thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, nhất là đối ngoại kinh tế; công
tác xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và quảng bá du lịch; công tác phối hợp quản lý biên giới, bảo
đảm các hoạt động kinh tế, thƣơng mại, du lịch qua biên giới phát triển lành mạnh, hợp pháp.
Triển khai đào tạo, bồi dƣỡng về chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối
ngoại của địa phƣơng ở trong nƣớc và nƣớc ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập và có khả năng dự
báo, phân tích tình hình và tham mƣu hiệu quả trong công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội.
Tăng cƣờng công tác phối hợp nhằm thống nhất và hài hòa các thủ tục hải quan qua cửa khẩu
thông qua cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nƣớc, cũng nhƣ việc đơn giản hóa thủ tục
nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc phù hợp với chủ trƣơng của Đảng, chính sách của Nhà
nƣớc trong quan hệ với Trung Quốc cũng nhƣ các thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc.
11. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh

Tăng cƣờng tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế
trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc
trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới
quốc gia, quyền và quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
V. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ (có
Phụ lục chi tiết kèm theo)
VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Các lĩnh vực ƣu tiên phát triển
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ
tầng dịch vụ thƣơng mại và du lịch, tạo sự kết nối, thúc đẩy và lan tỏa đến các địa phƣơng khác
trong tỉnh. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nhằm cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất và sinh
hoạt; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ; xây dựng hệ thống các công trình xử lý
nƣớc thải, rác thải nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trƣờng.
Nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, phát triển nhanh nguồn nhân lực trình độ cao
đáp ứng nhu cầu phát triển. Gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực với nghiên cứu ứng dụng
khoa học - công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất để tăng năng suất, chất lƣợng và giá trị sản
phẩm.
Tiếp tục cải cách hành chính, tạo lập môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh
tế, xây dựng môi trƣờng đầu tƣ thông thoáng để thu hút đầu tƣ trong nƣớc và quốc tế.
2. Huy động vốn và kiện toàn mô hình thực hiện quy hoạch
Khai thác tối đa nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để đầu tƣ các chƣơng trình, dự án hạ tầng
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa nguồn lực công và nguồn lực
tƣ (các dự án PPP).
Thành lập cơ quan xúc tiến đầu tƣ (IPA) tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái nhằm tổ chức các sự
kiện xúc tiến đầu tƣ, quảng bá cơ hội và tiếp cận, giới thiệu cơ hội đầu tƣ tại khu kinh tế cửa
khẩu Móng Cái để tìm kiếm các nhà đầu tƣ tiềm năng. Thành lập đơn vị triển khai quy hoạch
chịu trách nhiệm triển khai các chƣơng trình, dự án và các giải pháp để đạt mục tiêu quy hoạch
đề ra.
3. Phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trƣờng
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao, trong chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thực phẩm, thủy hải sản an toàn cho nhân dân.

Thực hiện việc chuyển giao ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xử lý ô
nhiễm, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trƣờng nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý
nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng.
4. Liên kết và hợp tác phát triển
Đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm kinh tế lớn nhƣ Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh trong vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các vùng kinh tế của cả nƣớc nhằm cung cấp dịch vụ thƣơng mại
quốc tế kết nối giữa các địa phƣơng trong cả nƣớc với Trung Quốc.
Hợp tác với Đông Hƣng và các địa phƣơng khác của Trung Quốc nhằm khai thác thị trƣờng với
dân số đông và nền kinh tế đang tăng trƣởng. Thí điểm triển khai hợp tác xây dựng khu hợp tác
kinh tế biên giới Móng Cái - Đông Hƣng; khai thác các lợi thế về khoảng cách địa lý, thỏa thuận
thƣơng mại tự do, chƣơng trình miễn visa và vị trí là cửa ngõ sang Trung Quốc để thu hút đầu tƣ
và thu hút khách du lịch từ các nƣớc ASEAN.
5. Giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh
Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao chất
lƣợng xây dựng lực lƣợng quốc phòng, an ninh vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới. Bổ sung, hoàn chỉnh các quyết tâm, kế hoạch, phƣơng án; đẩy mạnh công tác chủ động
phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội
phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức công bố đến
các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về
nội dung quy hoạch.
2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của
khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái với các nhà đầu tƣ; giới thiệu các chƣơng trình, dự án cần ƣu
tiên đầu tƣ, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tƣ các dự án trọng điểm tạo ra những sản phẩm chủ
lực.
3. Xây dựng chƣơng trình hành động và cụ thể hóa các mục tiêu quy hoạch đƣợc phê duyệt bằng
kế hoạch hàng năm để thực hiện.
Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi đƣợc phê duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:
1. Chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và các điểm dân cƣ, quy
hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phù hợp với nội dung quy hoạch này nhằm đảm

bảo sự thống nhất giữa các loại quy hoạch trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai
các chƣơng trình, dự án trọng điểm gắn với việc huy động có hiệu quả nguồn lực thực hiện.
2. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng cƣờng thu hút các nhà đầu tƣ và
chủ động nguồn vốn đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Móng
Cái theo quy hoạch đƣợc phê duyệt.
3. Nghiên cứu thành lập cơ quan xúc tiến đầu tƣ (IPA) và đơn vị triển khai quy hoạch tại khu
kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao có
trách nhiệm:
1. Hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh huy động các nguồn vốn đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài để thực
hiện Quy hoạch.
2. Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh trong việc nghiên cứu và trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền
ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các mục tiêu quy hoạch đề ra trong bối
cảnh hội nhập.
3. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo nhiệm vụ đƣợc giao trên địa bàn có vai trò quan
trọng và là động lực đối với sự phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và tỉnh Quảng
Ninh đã đƣợc quyết định đầu tƣ.
4. Giải quyết có hiệu quả công việc có liên quan theo chức năng nhiệm vụ để giúp tỉnh Quảng
Ninh, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái hoàn thành mục tiêu quy hoạch đƣợc phê duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./

THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng;
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng;
- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thƣ;
- Văn phòng Chủ tịch nƣớc;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Nguyễn Tấn Dũng

- Kiểm toán Nhà nƣớc;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lƣu: VT, KTTH (3b).Q

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƢU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƢ KHU
KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ)
TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

I

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1

Đƣờng cao tốc Hạ Long - Móng Cái và đƣờng dẫn.

2

Đƣờng bộ ven biển Hải Hà - Móng Cái, Hạ Long - Cẩm Phả.

3

Đƣờng sắt Hải Hà - Móng Cái (kết nối khu công nghiệp cảng biển Hải Hà với cảng
Phòng Thành - Trung Quốc).

4

Đƣờng vành đai biên giới Hải Hà - Móng Cái; nâng cấp các tuyến đƣờng nối đƣờng tuần
tra với các cột mốc biên giới; nâng cấp các cảng quốc phòng trên các đảo kết hợp phát
triển kinh tế với an ninh quốc phòng; hệ thống đƣờng vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu
phƣơng của Móng Cái.

5

Bãi đáp trực thăng (dân sự và quân sự).

6

Đƣờng Hải Tiến - Pò Hèn - Bắc Phong Sinh; đƣờng Quảng Nghĩa - Nga Bát.

7

Nâng cấp tuyến đƣờng từ Móng Cái - Trà Cổ.

8

Đƣờng ven biển Trà Cổ - Bình Ngọc.

9

Nâng cấp, mở rộng cảng Vạn Gia.

10

Đƣờng giao thông xuyên đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên.

11

Cáp treo ra đảo Vĩnh Thực.

II

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, ĐIỆN, CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI

1

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nƣớc tại Móng Cái, Hải Hà.

2

Xây dựng nhà máy nƣớc: Hồ Tràng Vinh, Quất Đông, nhà máy nƣớc trong khu công
nghiệp - cảng biển Hải Hà.

3

Xây dựng trạm cấp nƣớc sạch (nƣớc hợp vệ sinh): Quảng Minh, Quảng Phong, Cái
Chiên, Vĩnh Thực, Tràng Vinh, Tài Chi.

4

Phát triển mạng lƣới cấp nƣớc cho các đô thị khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà và
thành phố Móng Cái.

5

Xây dựng, nâng cấp hệ thống hồ chứa, kênh thủy lợi trên địa bàn.

6

Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải và các trạm bơm nƣớc thải.

7

Xây dựng, nâng cấp hệ thống đê Hải Xuân, Bình Ngọc, Hải Tiến, Hải Đồng, Vĩnh Thực,
Vĩnh Trung,., các tuyến bờ kè biển tại Móng Cái, Hải Hà.

8

Đầu tƣ hệ thống kênh thủy lợi cấp nƣớc phục vụ nuôi trồng thủy sản.

9

Xây dựng khu xử lý rác thải tại các xã đảo và các xã biên giới.

10

Triển khai hạ tầng các khu đô thị mới.

11

Nâng cấp, cải tạo hạ tầng đô thị tại Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Hòa, Ninh Dƣơng, Hải Yên
và thị trấn Hải Hà.

12

Xây dựng cơ sở hạ tầng (đƣờng, điện, nƣớc) kết nối khu hợp tác kinh tế biên giới tại
Móng Cái; xây dựng khu hợp tác biên giới Móng Cái.

13

Xây dựng nhà máy nhiệt điện 2.000 MW tại khu công nghiệp Hải Hà.

14

Nâng cấp cơ sở hạ tầng điện trên toàn địa bàn (lƣới điện và các trạm biến thế) và trên
đảo Vĩnh Thực.

15

Nâng cấp cơ sở hạ tầng (đƣờng, điện) cho các xã nông thôn mới.

III

THƯƠNG MẠI

1

Thu hút nhà đầu tƣ kho lạnh.

2

Trung tâm hội chợ, triển lãm quốc tế Móng Cái.

IV

DỊCH VỤ

1

Đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật khu du lịch quốc gia Trà Cổ

2

Xây dựng khu mua sắm tổng hợp Outlet tại khu vực bãi biển Trà Cổ.

3

Củng cố hệ thống lƣu trú, bổ sung các khách sạn 3 và 4 sao tại các khu, điểm du lịch.

V

NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

1

Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào chăn nuôi, trồng trọt.

2

Xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản theo hƣớng công nghiệp, ở các xã là vùng chuyên
môn hóa.

3

Phát triển các khu chăn nuôi lợn tập trung theo hƣớng công nghiệp gắn với vùng an toàn

dịch bệnh và đảm bảo môi trƣờng sinh thái, gồm lợn thịt, lợn nái Móng Cái.
VI

CÔNG NGHIỆP

1

Thu hút doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô.

2

Thu hút các nhà đầu tƣ đồ uống.

3

Thu hút doanh nghiệp trong ngành dệt may.

VII

Y TẾ

1

Xây dựng các trạm y tế lƣu động hỗ trợ cho các xã vùng sâu vùng xa.

2

Mở rộng công suất và nâng cao trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của bệnh viện đa khoa khu
vực tại Móng Cái và Hải Hà; xây dựng bệnh viện quốc tế Móng Cái.

VIII

VĂN HÓA, THỂ THAO

1

Đầu tƣ đồng bộ các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở cho các xã/phƣờng/thị trấn trên địa
bàn khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

2

Đầu tƣ nâng cấp, xây dựng hiện đại hóa hệ thống đài phát thanh và truyền thanh từ cấp
thành phố đến cấp cơ sở tại Móng Cái và 9 xã huyện Hải Hà.

3

Khu Liên hợp thể thao văn hóa đảm bảo đủ năng lực tổ chức các hoạt động thể dục thể
thao đối nội và đối ngoại tại Móng Cái.

4

Xây dựng công viên cây xanh phục vụ nghỉ ngơi, ngắm cảnh của nhân dân tại Móng Cái
và Hải Hà.

IX

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Xây dựng trung tâm thông tin và sàn giao dịch khoa học công nghệ nhằm quảng bá
thông tin, kết nối cung - cầu về khoa học công nghệ.

Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tƣ của các chƣơng trình, dự án
nêu trên sẽ đƣợc tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án
đầu tƣ, tùy thuộc vào khả năng cân đối, huy động vốn đầu tƣ cho từng thời kỳ./.

