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NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS  

ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 339 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 6  năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

I Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics  

1 

Nghiên cứu, triển khai áp dụng hiệu quả các 
chính sách, pháp luật và các về phát triển dịch 
vụ logistics cho phù hợp với tình hình thực tế 
và điều kiện của tỉnh 

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho 
hoạt động logistics 

Sở Công Thương 

Sở Tư pháp, Sở Giao thông 
vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư và các sở, ban, ngành, địa 

phương 

2 
Phổ biến, tuyên truyền về các cam kết quốc tế 
của Việt Nam liên quan đến dịch vụ logistics 

Nâng cao hiểu biết của doanh 
nghiệp về các cam kết quốc tế 
liên quan đến logistics để áp dụng 
dùng các cam kết này 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành, địa 

phương 

3 
Đẩy mạnh các hoạt động thuận lợi hóa thương 
mại 

Cải cách thủ tục hải quan, giảm 
và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành, chuẩn hóa hồ sơ, 
triển khai các cam kết tại Hiệp 
định về thuận lợi hóa thương mại 
của WTO 

Chi cục Hải quan 
Ninh Thuận 

Thuận 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

 

4 
Nghiên cứu áp dụng, đề xuất chính sách hỗ trợ 
phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh 

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho 
hoạt động logistics 

Sở Công Thương 
Các sở, ban, ngành, địa 

phương 

II Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics 

1 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, đảm 
bảo tính đồng bộ hạ tầng giao thông, cơ cấu sản 

Đảm bảo các quy hoạch, kế 
hoạch về giao thông, vận tải phù 

Sở Giao thông 
vận tải 

Sở Công Thương, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và các sở, 
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STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

xuất và dịch vụ vận tải gắn với mục tiêu phát 
triển ngành dịch vụ logistics  

 

hợp các chiến lược, quy hoạch về 
sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, xuất nhập khẩu, chiến 
lược phát triển kinh tế- xã hội của 
tỉnh, gắn kết quy hoạch về Trung 
tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại 
quan trong một thể thống nhất 

ban, ngành, địa phương 

2 
Triển khai các biện pháp cải thiện môi trường 
đầu tư. Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển 
hạ tầng logistics 

Đảm bảo thực hiện đúng quy 
định tại các văn bản pháp luật do 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ và các 
cơ quan ngang Bộ ban hành. 

Kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong 
nước và nước ngoài, khuyến 
khích các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư vào lĩnh vực dịch 
vụ logistics và phát triển kết cấu 
hạ tầng logistics.  

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

3 

Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng 
logistics, gồm công trình giao thông vận tải 
(vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, 
đường hàng không), cảng biển, hệ thống kho 
bãi, trung tâm logistics,  các thiết  bị,… phục 
vụ cho việc cung cấp các dịch vụ logistics.  

Hình thành Trung tâm logistics 
Cà Ná hạng II, Cảng cạn Cà Ná, 
kho bãi, kho ngoại quan đóng vai 
trò kết nối các khu vực kinh tế 
trọng điểm 

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

Sở Công Thương, Sở Giao 
thông vận tải và các sở, ban, 

ngành, địa phương 

4 
Hoàn thành và đưa vào hoạt động Cảng biển 
tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 vào quý II/2022; 
đầu tư và đưa vào hoạt động Cảng tổng hợp Cà 

Đưa vào khai thác vận hành hoạt 
động Cảng tổng hợp Cà Ná giai 
đoạn 1; kêu gọi nhà đầu tư Cảng 
tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2, hoàn 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 
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STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

Ná giai đoạn 2. thành trước năm 2030. 

5 

Triển khai lập Quy hoạch phân khu xây dựng 
Trung tâm Logistics Cà Ná quy mô hạng II sau 
khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ 
trương xây dựng Dự án. 

Hoàn thiện hồ sơ lập danh mục  
đấu thầu đầu tư dự án 

Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và đầu tư; Các 
sở ngành liên quan và địa 

phương 

6 

Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải nhằm phát triển 
thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý. Nâng cao 
năng lực vận chuyển hàng hải, vận chuyển 
hàng hóa bằng đường sắt. 

Khắc phục tình trạng bất hợp lý 
về cơ cấu vận tải, tăng cường kết 
nối các phương thức vận tải, giảm 
chi phí, nâng cao chất lượng dịch 
vụ vận tải 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

7 
Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường 
cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo nằm trong hệ 
thống đường cao tốc xuyên suốt Bắc – Nam 

Hoàn thành tuyến đường cao tốc 
qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

8 
Trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy 
hoạch sân bay lưỡng dụng Thành Sơn 

Hoàn thành thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ bổ sung vào quy 
hoạch sân bay lưỡng dụng Thành 
Sơn 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

9 
Đẩy nhanh thực hiện dự án đường giao thông 
nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng 
tổng hợp Cà Ná 

Hoàn thành và đưa vào hoạt động 
tuyến đường giao thông nối cao 
tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và 
Cảng tổng hợp Cà Ná 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

10 
Xây dựng tuyến đường sắt nối Cảng tổng hợp 
Cà Ná vào tuyến đường sắt Bắc – Nam 

Hoàn thành và đưa vào hoạt động 
tuyến đường sắt nối Cảng tổng 
hợp Cà Ná vào tuyến đường sắt 
Bắc - Nam năm 2030 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 
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STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

III Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ 

1 
Xây dựng Đề án khoa học “Phát triển dịch vụ 
logistics trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 
2030, định hướng đến 2045” 

Đánh giá thực trạng dịch vụ 
Logistics của tỉnh; nghiên cứu 
kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển dịch vụ 
Logistics trở thành ngành dịch vụ 
hàng đầu, chiếm tỷ trọng ngày 
càng cao trong cơ cấu GRDP; 
nâng cao vai trò đầu mối giao lưu 
hàng hóa trong tỉnh và kết nối thị 
trường trong nước và quốc tế, góp 
phần kéo giảm tỷ lệ chi phí sản 
xuất, kinh doanh và tối ưu hóa chi 
phí Logistics 

Sở Khoa học và 
Công nghệ; Sở 
Công Thương 

Các Sở, ban, ngành liên 
quan và  địa phương 

2 

Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong 
một số ngành chủ lực của tỉnh áp dụng mô hình 
quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: nông sản, 
thủy sản, dệt may,… 

Doanh nghiệp một số ngành áp 
dụng mô hình quản trị chuỗi cung 
ứng tiên tiến trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh, trong đó chú 
trọng triển khai các hoạt động 
logistics trên nền tảng ứng dụng 
công nghệ thông tin và các công 
nghệ mới trong logistics 

Sở Công 
Thương; Sở 
Khoa học và 

Công nghệ; Sở 
Nông nghiệp và 
phát triển nông 

thôn 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

doanh nghiệp và  địa 
phương. 

3 

Từng bước tích hợp sâu dịch vụ logistics với 
các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, 
hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa 
trong nước và các ngành dịch vụ khác 

Nâng cao số lượng doanh nghiệp 
sản xuất, thương mại có sử dụng 
dịch vụ logistics để nâng cao hiệu 
quả hoạt động của đơn vị mình 

Sở Công 
Thương; Sở 

Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

doanh nghiệp dịch vụ 
logistics 
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STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

4 
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp dịch vụ logistics theo quy định 

Hỗ trợ khởi nghiệp đối với doanh 
nghiệp dịch vụ logistics và các 
doanh nghiệp nghiên cứu, phát 
triển công nghệ ứng dụng cho 
hoạt động logistics, đặc biệt là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuận 
lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn. 

Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam 

– Chi nhánh 
Ninh Thuận 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

IV Phát triển thị trường dịch vụ logistics 

1 
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dịch vụ 
logistics 

Phối hợp tổ chức các Hội thảo, 
Hội chợ, triển lãm về logistics; 
tham gia các Hội chợ, triển lãm 
về logistics và tổ chức cơ hội đầu 
tư, hợp tác 

Sở Công Thương 

Bộ, ngành Trung ương; 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
doanh nghiệp dịch vụ 

logistics 

2 

Hỗ trợ liên doanh, liên kết giữa các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu 
quả khai thác nguồn hàng qua cảng để thúc đẩy 
phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm hoạt 
động của các doanh nghiệp 

Nâng cao lưu lượng hàng hóa tại 
Cảng tổng hợp Cà Ná đưa cảng 
này thành đầu mối và trung 
chuyển hàng hóa cho khu vực 
Duyên hải Nam Trung bộ; Tây 
Nguyên và quốc tế 

Sở Giao thông 
vận tải; Sở Công 

Thương 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

doanh nghiệp dịch vụ 
logistics 

3 Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về logistics 

Tăng cường liên kết với các Hiệp 
hội và doanh nghiệp dịch vụ 
logistics khu vực ASEAN và các 
nước trên thế giới. Kêu gọi, thu 
hút doanh nghiệp logistics nước 
ngoài đến đầu tư, hợp tác với 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở Công Thương 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

doanh nghiệp dịch vụ 
logistics 
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STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

V Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực 

1 
Đào tạo nghề về logistics nhằm đáp ứng nhu 
cầu nhân lực cho địa phương 

Tăng số lượng lao động có trình 
độ, kiến thức chuyên môn về 
Logistics góp phần thuận lợi hóa 
thương mại trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Sở Lao động - 
Thương binh và 

Xã hội 

Các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp triển khai đào tạo 
nghề liên quan đến logistics. 

2 

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về logistics cho 
cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, địa 
phương, cán bộ quản lý doanh nghiệp để vận 
dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị 
mình 

Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức về logistics 
cho cán bộ quản lý nhà nước và 
cán bộ quản lý doanh nghiệp để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. 

Sở Công Thương 
Bộ Công Thương; các sở, 
ban, ngành, địa phương, 

doanh nghiệp 

3 

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đăng ký xét 
tuyển vào các ngành, chuyên ngành logistics 
đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương. Tạo điều 
kiện thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh 
đào tạo hoặc liên kết đào tạo (trình độ đại học, 
sau đại học) ngành logistics 

thu hút lực lượng học sinh, sinh 
viên tham gia thi tuyển ngành 
logistics. 

 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương, các trường Cao 

đẳng, Đại học 

4 
Bố trí chỉ tiêu đào tạo cán bộ, công chức sau 
đại học ngành logistics ở nước ngoài.  

Nâng cao trình độ, đáp ứng nhu 
cầu nhân lực tại địa phương 

Sở Nội vụ 
Các sở, ban, ngành, địa 

phương 

VI Các nhiệm vụ khác 

1 
Tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về 
logistics của tỉnh 

Thành lập bộ phận tham mưu về 
logistics ở địa phương 

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành 

2 Quan tâm, phối hợp, tổ chức làm việc với Tổ chức làm việc giữa cơ quan Sở Công Thương Các sở, ban, ngành, địa 



7 
 

 
 

STT Nhiệm vụ Kết quả đạt được Cơ quan chủ trì Đơn vị phối hợp 

doanh nghiệp dịch vụ logistics quản lý nhà nước với các doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ 
logistics để kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp phát 
triển. 

phương 

3 
Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiên 
tiến, chuyển đổi số trong hoạt động logistics 

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng các công nghệ mới, tiên 
tiến, chuyển đổi số trong hoạt 
động logistics để đón đầu các xu 
thế mới của thị trường logistics 
quốc tế hướng tới phát triển 
logistics xanh, logistics thông 
minh. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ; 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, địa 
phương 

4 
Tổ chức thu thập, đánh giá dữ liệu thống kê về 
logistics 

Đánh giá tình hình hoạt động 
phát triển dịch vụ logistics 

Cục Thống kê 
Các sở, ban, ngành, địa 

phương 

5 

Bố trí kinh phí ngân sách thực hiện nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 
logistics thuộc phạm vi chi của ngân sách tỉnh 
theo phân cấp ngân sách và phù hợp khả năng 
cân đối ngân sách địa phương 

Triển khai đề án, kế hoạch liên 
quan đến phát triển dịch vụ 
logistics 

Sở Tài chính 
Các sở, ban, ngành, địa 

phương 
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