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Chương 3: Nội dung bản quy hoạch

• 1- Sự cần thiết của quy hoạch

• 2- Căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch

• 3- Mục tiêu của quy hoạch (chung và cụ thể)

• 4- Phạm vi quy hoạch (phạm vi địa lý và phạm vi vấn
đề)

• 5- Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch

• 6- Phương pháp và cách tổ chức thực hiện quy hoạch

• 7- Tiến độ thực hiện

• 8- Sản phẩm của dự án

• 9- Kinh phí thực hiện

1- Sự cần thiết của quy hoạch

• Tiềm năng
• Vai trò
• Yêu cầu
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2- Căn cứ pháp lý

• Nêu các văn bản (nghị quyết, thông tư, chỉ
thị, v.v.) pháp quy làm cơ sở cho quy hoạch

3- Quan điểm và mục tiêu

3.1 Quan điểm và định hướng
3.2 Mục tiêu tổng quát
3.3 Mục tiêu cụ thể
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3.1 Quan điểm và định hướng

• Quan điểm: phù hợp chính sách lớn TW 
và địa phương.
– Ví dụ: “…xóa đói giảm nghèo…”; “…nền sản xuất

hàng hóa lớn…”

• Định hướng: mang tính kỹ thuật và cụ thể
hơn. 
– Ví dụ: “…sử dụng tài nguyên sẵn có…”; “…đẩy

mạnh nuôi thâm canh…”

3.2 Mục tiêu tổng quát

Bức tranh chung: ví dụ “tăng kim ngạch XK”; 
“…đến 2015 sản xuất quy mô hàng hóa lớn”; 
“bền vững mặt kinh tế-xã hội-môi trường”
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3.3 Mục tiêu cụ thể

Cụ thể hóa các mục tiêu: diện tích; sản lượng; 
kim ngạch s.k.; tốc độ phát triển; số lao
động; v.v. 2020

4- Phạm vi quy hoạch

4.1 Phạm vi về địa lý: xác định ranh giới địa lý
4.2 Phạm vi về đối tượng quy hoạch
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5- Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch

5.1- Đánh giá các điều kiện phát triển
5.2- Dự báo các điều kiện phát triển
5.3- Xây dựng quan điểm, định hướng, mục tiêu
5.4- Các phương án quy hoạch
5.5- Các chương trình và hạng mục cần ưu tiên đầu tư
5.6- Nhu cầu vốn và phân tích hiệu quả của quy hoạch
5.7- Các giải pháp thực hiện
5.8- Kết luận và kiến nghị

5.1 Đánh giá điều kiện phát triển

Các
điều kiện

TỰ NHIÊN

KINH TẾ-XÃ HỘI

NGUỒN LỢI     
THỦY SẢN

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
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5.2 Dự báo các điều kiện phát triển

Nhu cầu và xu hướng thị trường

• Số lượng
• Chất lượng
• Giá cả, v.v.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật

• Nuôi trồng
• Chế biến
• v.v.

Nguồn nhân lực

• Số lượng
• Tay nghề
• v.v.

5.3 Xây dựng quan điểm,              
định hướng, mục tiêu

• Bám sát thực tế và theo chủ trương chung
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5.4 Phương án quy hoạch

• Trình bày các phương án

• Đề xuất phương án tối ưu

5.5 Các chương trình và hạng mục cần ưu tiên
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5.6 Nhu cầu vốn đầu tư và hiệu quả của quy hoạch

• Cần bao nhiêu vốn?

• Nguồn vốn từ đâu?

• Hiệu quả?

5.7 Các giải pháp thực hiện QH

• Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện
từng nội dung QH.
– Ví dụ: khuyến khích đầu tư bằng công cụ kinh

tế; biện pháp cung cấp các dịch vụ; v.v. 
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5.8 Kết luận và kiến nghị

• Nhóm tư vấn nêu kết luận
chung.

• Những kiến nghị cần thiết

6. Phương pháp và
tổ chức xây dựng QH

• 6.1 Các PP có thể dùng để x.d. QH: kế
thừa, điều tra, PRA, chuyên gia, dự báo, 
bản đồ và GIS, phối hợp liên ngành-đa
ngành.

• 6.2 Tổ chức thực hiện: nêu các bước
tiến hành xây dựng

• 6.3 Nêu cơ quan thực hiện

• 6.4 Nêu cơ quan phối hợp




