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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Dự thảo)  

ĐỀ ÁN 

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC VÀ THÀNH LẬP CÁC 

PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG 

 

Phần I 

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT   

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;  

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;  

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính;  

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019 - 2021;  

Công văn số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6;  

 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng 

dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính; 

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt 

Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;  
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Quyết định số 1197/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2020; 

Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2030; 

Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II;  

Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2030; 

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ 

về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo 

tỉnh Kiên Giang; 

Công văn số 1683/BNV-CQĐP ngày 17/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú 

Quốc tỉnh Kiên Giang; 

Văn bản số 2281/BXD-PTĐT ngày 27/9/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành 

lập phường để thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang;  

Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;  

Thông báo số 2139-TB/TU ngày 4/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Kiên Giang kết luận về xây dựng Đề án thành lập thành phố Phú Quốc. 

II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC VÀ 

THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH 

KIÊN GIANG 

1. Sự cần thiết thành lập thành phố Phú Quốc 

Phú Quốc là huyện đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, 

quốc phòng, an ninh của cả nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh 
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Kiên Giang. Huyện Phú Quốc nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tiếp 

giáp với Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Phú Quốc còn được mệnh danh là 

“Đảo Ngọc” - hòn đảo lớn nhất Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 

27 đảo nằm trong biển Tây Nam. Với đường bờ biển dài 50 km và diện tích trên 

mặt nước rộng, Phú Quốc còn được mệnh danh là “thiên đường du lịch”, là hòn 

ngọc quý của Việt Nam với những bãi biển còn nguyên sơ. 

 Huyện đảo Phú Quốc nằm khá xa đất liền, cách thành phố Hà Tiên 45 km 

về phía Tây, cách thành phố Rạch Giá 120 km về phía Đông. Phú Quốc được 

bao phủ bởi bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng như: Bãi Trường, Bãi 

Dài, Bãi Sao, Bãi Khem… Cùng với điều kiện khí hậu nơi đây thuận lợi cho 

việc tổ chức các hoạt động du lịch quanh năm; vì vậy, Phú Quốc luôn là điểm 

đến lý tưởng của du khách trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, với vị 

thế đặc biệt, ngư trường khá giàu tiềm năng, tạo điều kiện phát triển cảng nước 

sâu để tàu lớn nước ngoài neo đậu. Ngoài ra, còn có Cảng hàng không quốc tế 

Phú Quốc là một sân bay được xây dựng xong giai đoạn 1 bắt đầu phục vụ các 

chuyến bay từ năm 2012, đã và đang góp phần phát triển đảo Phú Quốc thành 

trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc 

tế. Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế luôn vượt mục tiêu kế hoạch đề ra 

và duy trì ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ 

trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng; giảm tỷ trọng ngành 

nông - lâm - thủy sản; kết hợp với việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

đồng bộ; từ đó đã làm thay đổi rõ nét diện mạo của huyện đảo Phú Quốc. Quá 

trình đô thị hóa của huyện đảo Phú Quốc phát triển nhanh chóng đã mang đến 

những công năng đô thị mới đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong 

cuộc sống hiện đại của người dân trên đảo. Hệ thống cảng biển được hình thành 

từ rất sớm như: Cảng quốc tế An Thới, cảng Bãi Vòng đáp ứng cho những tuyến 

tàu cao tốc với vận tốc trung bình 20 hải lý/giờ kết nối giữa thành phố Rạch Giá 

- Phú Quốc và thành phố Hà Tiên - Phú Quốc; đây là những công trình trọng 

điểm đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn của một thành phố năng động trong tương 

lai. Sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện đó đã tạo động lực thúc đẩy cho sự phát 

triển của tỉnh Kiên Giang nói riêng và các tỉnh, thành phố trong vùng Tây Nam 

Bộ nói chung. 

Nơi đây có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và du lịch 

tâm linh; di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc là chứng nhân của lịch sử, ghi dấu 

những chiến tích tội ác của chế độ thực dân, đế quốc xâm lược và đã được Nhà 

nước xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt năm 2014. Bên cạnh đó, Phú Quốc 

có rất nhiều ngôi chùa, đền, dinh đã có từ rất lâu đời kết hợp với những ngôi 

chùa mới hình thành đã tạo thành một quần thể kiến trúc phục vụ cho du lịch 

tâm linh như: Dinh Bà, Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc… Phần lớn các công trình này 

đều đã có từ lâu đời, mang nét đẹp tâm linh và nét kiến trúc cổ xưa. Trong 
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những năm tới, Phú Quốc hướng tới là đô thị du lịch biển đảo, trung tâm du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao tầm cỡ khu vực, quốc tế với môi trường 

sống hiện đại, thân thiện, an toàn. Đây còn là khu vực kinh tế năng động, hiệu 

quả với các dịch vụ, giải trí cao cấp, trung tâm thương mại, triển lãm - hội nghị 

quốc tế lớn, hiện đại của cả nước, trong khu vực và quốc tế.  

Sau hơn 5 năm, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II tại 

Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014, với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra 

mạnh mẽ trên địa bàn đã mang đến những công năng đô thị đa dạng, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. Đến nay, huyện Phú Quốc đã đạt 

được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng phát triển đô thị, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị của toàn tỉnh, 

đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân trong tỉnh. Sự phát triển của 

các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển thu hút nhiều du khách 

trong và ngoài nước làm tăng nhanh dân số cơ học trên địa bàn, bên cạnh sự 

phát triển đó cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội cần tập trung giải quyết 

như: quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên, thực 

hiện các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện nước, nhà 

ở xã hội... và quản lý về kinh tế - xã hội như: giáo dục, y tế, thương mại, du lịch, 

nhân khẩu, an ninh trật tự và các vấn đề tệ nạn xã hội.  

Thời gian qua, mặc dù huyện Phú Quốc có những phát triển bứt phá về 

kinh tế, xã hội, du lịch; song cấp đơn vị hành chính như hiện tại vẫn là "chiếc áo 

quá chật" ngăn cản nhiều cơ hội bứt phá cho Phú Quốc. Bởi lẽ, khi Phú Quốc là 

huyện thì mô hình quản lý sẽ là chính quyền nông thôn như hiện nay không đủ 

khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, với nhiều vấn đề bất cập. 

Vì vậy, việc thành lập thành phố Phú Quốc là cần thiết để thiết lập mô hình quản 

lý mới theo mô hình chính quyền đô thị cho phù hợp và tạo sự cân đối về phát 

triển đô thị giữa các khu vực, vùng miền cả nước. Mặt khác, việc thành lập 

thành phố Phú Quốc sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du 

lịch, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành 

phố Phú Quốc sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn 

có, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch của cả vùng 

và khu vực theo định hướng của Chính phủ và là thành phố biển đảo đầu tiên 

của Việt Nam. Phát huy những kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, 

huyện Phú Quốc tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, 

tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai việc rà soát, điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng huyện Phú Quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực; là đầu 

mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế; là trung 
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tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành; bảo tồn đa dạng sinh học 

rừng và biển của quốc gia và khu vực.  

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang phù hợp với các quy 

định hiện hành, hoàn toàn tương xứng với vị thế địa chính trị, địa kinh tế, văn 

hóa, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của huyện Phú Quốc. Việc thành lập 

thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về 

chính trị, quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền ở khu vực biên 

giới trên biển của nước ta, tạo nên vị thế phòng thủ vững chắc của Phú Quốc. 

Mặt khác, việc thành lập thành phố sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy 

tiềm năng du lịch tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang nói 

chung và Phú Quốc nói riêng; đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Quốc tiếp tục phát huy sức mạnh nội 

lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị hải đảo, nâng cao đời sống của nhân 

dân. Với định hướng phát triển mang tính hội nhập và sâu rộng với bên ngoài, 

để tăng cường sức hấp dẫn thu hút đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực cho Phú Quốc 

và để phù hợp với định hướng của Chính phủ xây dựng thành phố Phú Quốc 

trực thuộc tỉnh Kiên Giang phát triển mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. CHính vì 

vậy, thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang là yêu cầu khách quan 

và cấp thiết trong thời điểm hiện nay.  

2. Sự cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - nhập xã Hòn Thơm 

vào thị trấn An Thới 

Thực hiện chủ trương, tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 

24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện 

và cấp xã; Nghị Quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của 

Chính phủ Ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 

17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 

37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện và cấp xã; Xã Hòn Thơm là xã ở hải đảo có 7,24 km2 và dân số 

là 4.610 người; đối chiếu với quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số áp 

dụng cho đơn vị hành chính ở hải đảo thì xã không thuộc diện sắp xếp giai đoạn 

2019 - 2021. Việc nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới (thuộc diện khuyến 

khích sắp xếp theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị Quyết số 

653/2019/UBTVQH14) để thành lập phường An Thới.  

Xã Hòn Thơm được thành lập tại Nghị định số 10/2003/NĐ-CP ngày 

11/02/2003 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã An 
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Thới sau khi chia tách để thành lập thị trấn An Thới. Do đó, việc sắp xếp xã Hòn 

Thơm vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới cũng đã đảm bảo các 

yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, 

phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu 

bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội. Việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn 

và xu thế phát triển chung của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị 

hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị 

và trật tự, an toàn xã hội. 

3. Sự cần thiết thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc 

Huyện Phú Quốc có 10 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, Dương Đông 

và An Thới là hai thị trấn trung tâm của huyện đảo. Với định hướng xây dựng 

huyện Đảo Phú Quốc trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và 

dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông 

Nam Á. Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy Đảng, 

chính quyền; Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quốc với truyền thống cách 

mạng kiên cường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự 

đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua khó khăn và đã đạt 

được những kết quả tích cực hiện nay, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

huyện đảo. Công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch trên địa bàn các thị trấn 

Dương Đông, An Thới được thực hiện tập trung, kết nối đồng bộ; không gian đô 

thị được mở rộng về nhiều hướng, đã tạo nên diện mạo mới cho huyện Phú 

Quốc nói chung và các thị trấn nói riêng. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có về 

vị trí địa lý, tài nguyên biển, các di tích lịch sử... đã thu hút các nhà đầu tư, du 

khách trong và ngoài nước đến với Phú Quốc, đồng thời đem lại sự phát triển 

mạnh mẽ cho các thị trấn trong thời gian qua. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích 

cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du 

lịch; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; phát triển mạnh các ngành nghề kinh 

doanh - thương mại, du lịch; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tổng 

thu ngân sách hàng năm của các thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu của huyện giao; 

công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn các thị trấn cũng có nhiều chuyển biến 

tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; 

công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, chú trọng; chất lượng hệ thống 

giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ 

thống giao thông được đầu tư nâng cấp, xây mới; kết nối với trung tâm huyện, 

các xã lân cận và các điểm du lịch, bến tàu, cảng hàng không.... trên huyện đảo 

đảm bảo thông thoáng, đồng bộ; tạo thuận lợi cho khách du lịch, người dân và 

các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tham quan, du lịch, vận chuyển hàng 

hóa... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các thị trấn Dương Đông 

và An Thới. 
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a) Thị trấn Dương Đông 

Dương Đông là thị trấn huyện lỵ nằm ở phía Tây Bắc của huyện đảo Phú 

Quốc có diện tích tự nhiên 15,06 km2, dân số trên địa bàn là 60.415 người. Thị 

trấn Dương Đông có vai trò là trung tâm hành chính - dịch vụ công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp và là một trung tâm du lịch quan trọng của đảo Phú 

Quốc. Trong những năm qua, thị trấn Dương Đông đã tập trung các nguồn lực 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí đô thị 

văn minh hiện đại, đời sống nhân dân được cải thiện. Phát huy những kết quả đã 

đạt được, thời gian tới đây thị trấn tiếp tục khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, 

thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh kinh tế phát triển theo hướng du lịch - dịch 

vụ và thương mại. 

Những năm gần đây, thị trấn Dương Đông đang ưu tiên mở rộng, khai thác 

diện tích mặt biển để phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao. Định hướng 

phát triển khu du lịch sinh thái - thương mại - dịch vụ, đã phê duyệt quy hoạch 

và chuẩn bị các bước thực hiện kêu gọi đầu tư hệ thống quảng trường và tượng 

đài Bác Hồ tại khu vực sân bay cũ tạo điểm nhấn quan trọng của Phú Quốc. Thị 

trấn Dương Đông nằm cách sân bay Quốc tế Phú Quốc 10 km, trên địa bàn thị 

trấn đang thực hiện Dự án xây dựng cảng biển hành khách quốc tế có mức đầu 

tư lên tới 1.275 tỷ đồng. Dự kiến xây dựng giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 

2020 với nhu cầu đón nhận khách có thể lên tới 105.000 - 190.000 hành 

khách/năm, phấn đấu năm 2030 số lượng hành khách cập bến tại cảng đạt 

350.000 - 550.000 hành khách/năm. Trong tương lai thị trấn Dương Đông được 

định hướng là trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa của toàn huyện đảo 

theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu đô 

thị Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000. 

b) Thị trấn An Thới (sau khi nhập xã Hòn Thơm) 

Thị trấn An Thới nằm về phía Nam của huyện Phú Quốc, sau khi nhập xã 

Hòn Thơm vào thị trấn có tổng diện tích tự nhiên 34,29 km2, dân số là 42.095 

người. Thị trấn An Thới là điểm cực Nam của trục giao thông chính Bắc Nam 

của huyện đảo và là đầu mối giao thông cảng biển quan trọng nhất của huyện 

đảo Phú Quốc, nơi tập trung các khu đánh bắt, sản xuất, chế biến và kinh doanh 

thủy sản, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú 

Quốc. An Thới được che chắn bởi mũi Đèn (mũi Hạnh) và mũi Cồn Dương tạo 

thành một vịnh nhỏ rất thuận lợi cho các hoạt động thương mại - du lịch biển 

phát triển. Bên cạnh những ưu ái mà thiên nhiên ban tặng, thị trấn đã và đang 

tiến hành tôn tạo nhiều địa điểm di tích, đặc biệt năm 2014 di tích lịch sử nhà tù 

Phú Quốc được vinh dự công nhận di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng với hệ thống 

tuyến cáp treo và dự án tổ hợp quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - 

An Thới đi vào hoạt động đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, du lịch 

hàng năm, đóng góp không nhỏ cho ngân sách của huyện và của tỉnh; đồng thời 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_l%E1%BB%B5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
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góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương giúp ổn 

định thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Với vai trò là trung tâm dịch vụ - du lịch, thương mại, đánh bắt hải sản, những 

năm gần đây cơ cấu kinh tế của thị trấn chuyển dịch theo hướng thương mại - 

dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp; thu ngân sách 

hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, thị trấn cũng đóng vai trò là 

trung tâm văn hóa, gìn giữ giá trị lịch sử, nhân văn của huyện đảo. Trong tương 

lai thị trấn An Thới được định hướng là một trong những đô thị quan trọng của 

thành phố du lịch Phú Quốc tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ 

án Quy hoạch phân khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 

1/2000.  

Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế cùng với tốc độ đô thị hóa và 

dân số cơ học tăng nhanh đã tác động rất lớn đến công tác quản lý nhà nước của 

địa phương và đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn các thị trấn. Đời 

sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; cùng với quy hoạch các 

khu đô thị mới trên địa bàn đã thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn vào đầu tư 

xây dựng, cùng với việc người dân nơi khác đến lập nghiệp, định cư… cũng làm 

nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn; từ đó đòi hỏi yêu cầu đổi mới trong công tác 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý dân cư, quy hoạch, xây dựng, môi 

trường, quốc phòng, an ninh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Việc thành 

lập các phường Dương Đông, An Thới là yêu cầu cấp bách và cần thiết nhằm 

phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, đồng thời việc thành lập các phường Dương 

Đông, An Thới cũng là tiêu chuẩn đáp ứng mục tiêu xây dựng, thành lập thành 

phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang - thành phố biển đảo đầu tiên của Việt 

Nam, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa 

phương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân 

được tốt hơn, phù hợp với tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng 

thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn. 
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Phần II  

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN 

PHÚ QUỐC VÀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRỰC THUỘC 

CÓ LIÊN QUAN 

 

Mục 1 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN  

HUYỆN PHÚ QUỐC 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trủng Kè, Cần 

Vọt, Rạch Giá, Cà Mau. Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng; các thôn, ấp 

định cư nằm sát mé biển, thuận tiện cho ghe thuyền tới lui, hoặc ở đất cao theo 

Giang thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc để canh tác. Ông lập ra 7 

sòng bạc dọc bờ biển: Mán Khảm, Long Kỳ, Cần Bột, Hương Úc, Sài Mạt, Linh 

Quỳnh và Phú Quốc. Thủ phủ đặt tại Mán Khảm (tức Hà Tiên), sau đổi thành Căn 

Khẩu. Tiếng đồn vang xa, lưu dân gốc Hoa từ khắp nơi trong vịnh Thái Lan xin 

vào đây lập nghiệp, dần dần vùng đất này trở thành một lãnh địa phồn vinh với 

tên gọi mới: Căn Khẩu Quốc. Đảo Koh Tral cũng đổi tên thành Phú Quốc (vùng 

đất giàu có). 

Năm 1820, dưới Triều vua Minh Mạng, sách Gia Định thành Thông Chí ghi 

nhận Phú Quốc thuộc trấn Hà Tiên, cùng lúc Long Xuyên và Kiên Giang là cấp 

huyện. 

Năm 1825, nhà Nguyễn đặt ra phủ An Biên để trông coi 03 huyện: Hà Tiên, 

Rạch Giá và Long Xuyên (bao gồm cả Cà Mau). 

Năm 1836, nhà Nguyễn thành lập địa bạ tổng Phú Quốc với 10 thôn, trong 

đó An Thới là thôn dân cư đông nhất, Phú Quốc thuộc huyện Hà Châu, tỉnh Hà 

Tiên trong Nam Kỳ lục tỉnh. Lúc này Kiên Giang, Long Xuyên cũng là huyện 

thuộc tỉnh Hà Tiên. 

Năm 1867, sau khi chiếm xong 03 tỉnh Miền Tây - Nam Kỳ, thực dân Pháp 

đặt lại hạt Rạch Giá và hạt Hà Tiên, Phú Quốc là một tổng có 05 thôn thuộc Hà 

Tiên. Sau Hiệp ước Giáp Tuất ngày 15/3/1874, triều đình nhà Nguyễn thừa nhận 

06 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp trong đó có tỉnh Hà Tiên. Đến năm 1921, 

trên địa bàn Hà Tiên, Pháp thành lập 04 quận, trong đó có quận Phú Quốc. 

Năm 1946, Chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim chuyển quận Phú Quốc từ 

tỉnh Hà Tiên về tỉnh Rạch Giá. 

Năm 1955, Chính quyền Sài Gòn lại tái nhập quận Phú Quốc về tỉnh Hà 

Tiên. Đến năm 1956, Chính quyền Sài Gòn đổi tên tỉnh Rạch Giá thành tỉnh Kiên 

Giang, giải thể tỉnh Hà Tiên thành một quận thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1680
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%A1ch_Gi%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn_(t%E1%BB%89nh)
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cũng là một quận có 02 xã thuộc Kiên Giang, trụ sở đặt tại xã Dương Đông. Năm 

1964, Quốc vương Sihanouk - Campuchia tuyên bố chấp nhận đường Brevie từ 

thời thuộc địa là biên giới biển, đồng nghĩa với việc từ bỏ yêu sách của mình đối 

với Phú Quốc, công nhận Phú Quốc thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Sau ngày 30/4/1975, Phú Quốc là huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang, gồm 

thị trấn Dương Đông và 03 xã: Cửa Dương, Dương Tơ, Hàm Ninh. 

Theo Quyết định số 50/1979/QĐ-CP ngày 17/02/1979 của Hội đồng Chính 

phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Phú Quốc, 

huyện An Biên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã xác lập xã Dương Tơ, xã 

Cửa Cạn, xã An Thới. 

Theo Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 18/3/1997 của Chính phủ về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, phường thuộc tỉnh Kiên 

Giang, thành lập xã Gành Dầu thuộc huyện Phú Quốc. 

Theo Nghị định số 10/2003/NĐ-CP ngày 11/02/2003 của Chính phủ về việc 

điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện 

Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang đã chia tách và thành lập xã An Thới thành trị trấn An Thới và xã Hòn 

Thơm. 

Huyện Phú Quốc được công nhận là đô thị loại II tại Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến nay, huyện đảo Phú Quốc có 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 

02 thị trấn Dương Đông, An Thới; 08 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, 

Gành Dầu, Dương Tơ, Hàm Ninh, Hòn Thơm và Thổ Châu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_04
https://vi.wikipedia.org/wiki/1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADa_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_T%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_Ninh,_Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
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II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 

1. Địa giới hành chính 

Huyện Phú Quốc gồm 27 hòn đảo 

lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn 

nhất. Đảo Phú Quốc nằm tại vùng biển 

phía Tây Việt Nam thuộc tỉnh Kiên 

Giang, vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. Vị trí huyện đảo có tọa độ địa lý 

từ 9°23'50" đến 10°32'30" vĩ độ Bắc và 

103°15' đến 104°40' kinh độ Đông.  

Phú Quốc có vị trí trung tâm vùng 

Đông Nam Á, cách Thành phố Hồ Chí 

Minh, Phnôm Pênh, Bangkok, 

Singapore, Kuala Lumpur khoảng trên 

dưới 01 giờ bay; cách thành phố Rạch 

Giá khoảng 120 km, cách thành phố Hà 

Tiên 45 km, cách bờ biển Campuchia 

khoảng 18 km, cách đường lãnh hải 

Campuchia - Việt Nam 4,5 km. 
 

Bản đồ hiện trạng huyện Phú Quốc 

2. Điều kiện tự nhiên 

2.1. Khí hậu - thủy văn 

a) Khí hậu 

Do vị trí đặc điểm của đảo Phú Quốc nằm ở vĩ độ thấp lại lọt sâu vào vùng 

vịnh Thái Lan, xung quanh biển bao bọc nên thời tiết mát mẻ mang tính nhiệt 

đới gió mùa. Khí hậu chia hai mùa rõ rệt - mùa khô và mùa mưa.  

- Mùa khô: Phú Quốc chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc có cường độ 

tương đối mạnh, tốc độ gió trung bình 4 m/s, độ ẩm trung bình 78%, nhiệt độ 

cao nhất 35oC vào tháng 4 và tháng 5.  

- Mùa mưa: Phú Quốc là cửa ngõ đón gió mùa Tây - Tây Nam, tốc độ gió 

trung bình 4,5 m/s, độ ẩm cao. 

- Lượng mưa trung bình là 414 mm/tháng, cả năm trung bình là 3.000 mm. 

Trong khu vực Bắc đảo có thể đạt 4.000 mm/năm; có tháng mưa kéo dài 20 

ngày liên tục.  

b) Thủy văn 

Phú Quốc có nguồn nước mặt phong phú, mật độ suối cao (0,42 km/km2). 

Phần lớn sông, suối Phú Quốc đều bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh. Rạch Cửa Cạn 

bắt nguồn từ núi Chùa là rạch dài nhất đảo, nhánh chính dài 28,75 km, lưu vực 

147 km2. Rạch Dương Đông, bắt nguồn từ núi Đá Bạc, chiều dài nhánh chính 
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18,5 km, diện tích lưu vực 105 km2. Rạch Đầm chiều dài 14,8 km, diện tích lưu 

vực 49 km2. Ngoài ra, Phú Quốc còn nhiều rạch nhỏ khác. Nước ngầm tầng 

nông trên địa bàn khá phong phú, tập trung chủ yếu ở phía Nam. 

2.2. Địa hình - địa chất 

a) Địa hình 

Địa hình đảo Phú Quốc khá phức tạp và bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đồi 

núi. Đặc điểm này khiến việc tổ chức hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật 

gặp nhiều khó khăn nhưng lại tạo nhiều cảnh quan sinh động, đẹp và hấp dẫn du 

lịch. 

Khu vực phía Đông Bắc đảo là khu vực có địa hình cao. Trên đảo có 99 

ngọn núi, cao nhất là núi Chúa (565 m), tiếp đến là núi Vò Quao (478 m), núi 

Ông Thầy (438 m), núi Đá Bạc (448 m và 365 m)... Hàm Ninh là dãy núi lớn 

nhất, độ cao trung bình từ 300 ÷ 500 m. 

Khu vực phía Nam đảo là địa hình dạng đồi núi xen kẽ các đồng bằng hẹp 

có độ dốc trung bình 15 độ, thấp dần về phía Tây và Tây Nam.  

Thềm bờ biển ven đảo Phú Quốc tương đối cạn từ 1,5 ÷ 4 m, cách bờ 

khoảng 100 ÷ 500 m, phần phía Đông đảo chỉ sâu từ 1 ÷ 3 m, phần phía Tây chỉ 

sâu khoảng 4 m, vì vậy chỉ loại tàu nhỏ cỡ 100 ÷ 200 tấn có thể cập bến. Các 

đảo nhỏ phía Nam thềm biển sâu cho phép tàu trọng tải lớn có thể vào được như 

xung quanh Hòn Dừa cách mũi Hạnh 1 ÷ 2 km, Hòn Thơm cách mũi Hạnh 3 ÷ 4 

km, đáy biển sâu tới 11 m. Đáy biển xung quanh Hòn Thơm cách mũi Hạnh 6 

km sâu 14 m. 

b) Địa chất 

Đá trầm tích dạng cát kết, bột kết là nền chính tạo nên đảo. Bề mặt địa hình 

đảo bị phong hóa tạo nên lớp phủ là sét cát pha dăm sạn dày từ 5 ÷ 15 m. Địa 

hình có nhiều núi cao và sông suối tạo nên một số khu vực bồi lắng ven sông, 

ven biển như: Cửa Cạn, vịnh Đầm, rạch Tràm… 

Địa chất động lực đảo ổn định, không xảy ra động đất, sụt lún khu vực. Địa 

chất công trình của đảo tốt, thuận lợi cho việc xây dựng phát triển. 

2.3. Tài nguyên thiên nhiên 

a) Tài nguyên rừng 

Rừng Phú Quốc tập trung ở phía Bắc và Đông Bắc đảo, diện tích khoảng 

37.268,76 ha. 

Vườn Quốc gia Phú Quốc được thành lập ngày 08/6/2001 bao gồm địa phận: 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo, Gành Dầu và Cửa Cạn; ranh giới hành chính 

thuộc các xã Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn và một phần các xã Cửa Dương, 

Hàm Ninh, Dương Tơ và thị trấn Dương Đông. Vườn Quốc gia có diện tích tự 
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nhiên hơn 31.422 ha, chiếm 70% diện tích và được quy hoạch thành 03 phân khu: 

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 8.786 ha, phân khu phục hồi sinh thái 22.603 ha, 

phân khu hành chính và dịch vụ, nghiên cứu khoa học 33 ha. 

Rừng phòng hộ huyện đảo Phú Quốc gồm 7.800,31 ha, rừng phòng hộ có vai 

trò điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, các hồ chứa để hạn chế lũ lụt, giảm 

xói mòn, bảo vệ đất, ngăn sự bồi lấp lòng sông, lòng hồ.  

Rừng Phú Quốc tập trung nhiều loại gỗ quý như: kền kền, trai, săng lẻ, vên 

vên, sao đen, sao đỏ, dầu, gỗ đỏ, gồi, kim giao, cẩm thị... Ngoài ra, vườn Quốc gia 

Phú Quốc hiện có hơn 530 loài thực vật và trên 1.040 loài dược liệu quý như: cam 

thảo, hà thủ ô, bí kỳ nam, nhân trần, đỗ trọng, sa nhân,… Có hơn 150 loài động 

vật gồm 120 chi, 69 họ, 365 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên 

trong sách đỏ Việt Nam như: vượn tay trắng và cá sấu nước ngọt. Gần đây các 

nhà khoa học phát hiện thêm 02 loài thú quý hiếm là sói rừng và khỉ bạch.  

Vườn Quốc gia Phú Quốc 

b) Tài nguyên biển 

Hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc nằm ở trung tâm Đông Nam Á nổi tiếng với 

nhiều đặc sản quý hiếm, nổi bật nhất là ngọc trai. Ngọc trai Phú Quốc là loại 

ngọc quý hiếm, chất lượng cao, được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa 

chuộng. Ngư trường Phú Quốc là một trong những ngư trường lớn ở phía Nam 

với trữ lượng ước tính 0,5 triệu tấn. Nguồn lợi cá trong khu vực nhóm đảo An 

Thới đa dạng nhất cả về thành phần loài và số lượng cá thể trong loài so với bất 

kỳ một vùng biển nào dọc theo bờ biển của Việt Nam.  

Vùng biển Phú Quốc có 108 loài san hô thuộc cả hai nhóm san hô cứng và 

mềm, 135 loài cá rạn san hô, 03 loài cá di cư, 132 loài thân mềm lớn sinh sống 

trong rạn san hô, 09 loài giáp xác, 32 loài da gai và 06 loài thú biển sinh sống. 

Vùng quần đảo này là nơi sinh sống và kiếm ăn của nhiều loài cá. Có loài chỉ 
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sinh sống tại vùng biển An Thới một giai đoạn ngắn trong vòng đời của chúng 

(bò biển, rùa biển...). 

Để bảo vệ diện tích cỏ biển và san hô hiện có ở vùng biển Phú Quốc, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định thành lập khu bảo tồn biển Phú 

Quốc. Khu bảo tồn gồm có hai khu: Khu bảo tồn cỏ biển rộng 6.825 ha, trải rộng 

từ xã Bãi Thơm đến xã Hàm Ninh, tính từ ven biển trở ra 3 km; khu bảo tồn rạn 

san hô rộng 9.720 ha thuộc cụm đảo xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc. Ngoài chức 

năng bảo tồn loài, sinh cảnh các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, khu bảo 

tồn biển Phú Quốc còn bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và các loài động thực 

vật biển quý hiếm trên đảo.  

Ngoài lợi ích kinh tế do nguồn thủy hải sản, vùng biển đảo Phú Quốc còn 

rất hấp dẫn với các loại hình du lịch bơi, lặn để khám phá và thưởng ngoạn vẻ 

đẹp của quần thể rạn san hô cùng các loài sinh vật biển và câu cá. 

Bãi Dài - Phú Quốc Bãi Sao - Phú Quốc 

c) Tiềm năng du lịch 

Với lợi thế là một huyện đảo, Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên 

tiềm năng về phát triển du lịch rất lớn, có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc 

đến phía Nam và mang trên mình 99 ngọn núi trập trùng, với dãy rừng nguyên 

sinh trùng điệp một màu xanh ẩn chứa bao điều kỳ thú, bí ẩn khó mà chinh phục, 

khám phá hết được. Chính vì thế đã tạo cho hòn đảo ngọc này bức tranh “sơn 

thủy hữu tình”, tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách trong và 

ngoài nước. Các vùng phát triển du lịch sinh thái được bố trí dọc theo bờ biển 

phía Tây: Gành Dầu, Bãi Dài, Cửa Cạn; phía Bắc: Bãi Thơm, Rạch Tràm, Rạch 

Vẹm; phía Nam: Bãi Sao, Bãi Khem, quần đảo Nam An Thới... là những nơi lý 

tưởng cho các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, dã ngoại, khám 

phá đảo hoang. 
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Bên cạnh phát triển về du lịch sinh thái biển thì Phú Quốc có nhiều địa 

điểm di tích lịch sử và tâm linh thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế như: 

Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu, Dinh Cậu, di tích nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ 

Quốc… mang nét đẹp tâm linh và nét kiến trúc kiên cố, cổ xưa. Đặc biệt vào 

tháng 02/2018, Tập đoàn Sun Group đã chính thức khai trương tuyến cáp treo từ 

thị trấn An Thới vượt qua các đảo nhỏ ra thẳng xã Hòn Thơm và được tổ chức 

Kỷ lục thế giới Guinness trao tặng Chứng nhận tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế 

giới với chiều dài 7.899,99 m, góp phần đem đến cho du lịch Phú Quốc những 

sản phẩm chất lượng, mang đến cho du khách cảm giác mới lạ khi đến với Đảo 

Ngọc, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn nhất khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Chùa Hộ Quốc Cáp treo An Thới - Hòn Thơm 

Những năm qua, hệ thống nhà hàng, khách sạn khá sang trọng đã được đầu 

tư xây dựng với các phòng đủ tiện nghi sinh hoạt phục vụ du khách tham quan, 

du lịch Phú Quốc, đồng thời mời gọi và thu hút nhiều Dự án đầu tư phát triển du 

lịch. Bên cạnh đó, huyện đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển hệ thống giao 

thông đường bộ kết nối trung tâm huyện đảo Phú Quốc với các điểm du lịch. Hệ 

thống đường biển, đường hàng không nối đảo Phú Quốc với đất liền được đầu tư 

nâng cấp đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn, thuận lợi. 

Hiện nay, đường biển với tàu cao tốc xuất phát từ thành phố Rạch Giá - 

thành phố Hà Tiên - Phú Quốc với 44 - 46 chuyến đi và về mỗi ngày, bình quân 

150 - 300 khách/tàu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách ra đảo. 

Đường hàng không có sân bay Phú Quốc tần suất 34 - 38 chuyến/ngày nối Phú 

Quốc đi Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Lan, 

Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Siem Riep (Campuchia), Nga, Ý, 

Thụy Điển, Anh,... đưa du khách khắp mọi miền đất nước và khách quốc tế đến 

với đảo rất tiện lợi. 
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III. CHỨC NĂNG, VAI TRÒ 

Nhờ những đặc thù về vị trí địa lý đã tạo cho Phú Quốc có vị trí chiến lược 

quan trọng về kinh tế - chính trị, đặc biệt về quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

với các nước trong khu vực. Với tiềm năng và lợi thế là hòn “Đảo Ngọc”, Phú 

Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và tỉnh Kiên Giang. Phú 

Quốc được định hướng với những chức năng, vai trò và tính chất đô thị như sau: 

- Là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và 

quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực;  

- Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc 

tế;  

- Là trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành;  

- Trung tâm bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu 

vực; 

- Có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng. 

IV. DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

1. Diện tích tự nhiên và cơ cấu các loại đất 

Theo số liệu thống kê, tính đến 31/12/2019, huyện Phú Quốc có tổng 

diện tích tự nhiên là 589,27 km2 (58.927,48 ha), trong đó:  

- Diện tích đất nông nghiệp: 51.213,49 ha, chiếm tỷ lệ 86,91%; 

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 6.601,85 ha, chiếm tỷ lệ 11,20%; 

- Diện tích đất chưa sử dụng: 1.112,14 ha chiếm 1,89%. 

2. Đơn vị hành chính trực thuộc, dân số và cơ cấu lao động 

Theo số liệu thống kê, tính đến 31/12/2019, huyện Phú Quốc có 179.480 

người (trong đó: 146.028 người là dân số thường trú, 33.452 người là dân số tạm 

trú quy đổi). Thành phần dân cư: trên địa bàn huyện có nhiều thành phần các 

dân tộc sinh sống, trong đó: người Kinh chiếm 96,94%; người Hoa chiếm 

1,02%; người Khmer chiếm 1,82%; ngoài ra còn một số ít người của các dân tộc 

khác như: Tày, Thái, Mường, Nùng, Chăm.... 

Toàn huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 02 thị trấn (Dương 

Đông, An Thới) và 08 xã (Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa 

Dương, Cửa Cạn, Hòn Thơm và xã Thổ Châu). 

STT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
DIỆN TÍCH 

( km2) 
DÂN SỐ 

(Người) 
GHI CHÚ 

1 Thị trấn Dương Đông 15,06 60.415  
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2 Thị trấn An Thới 27,04 37.485  

3 Xã Hàm Ninh 62,87 13.943  

4 Xã Dương Tơ 81,77 19.314  

5 Xã Gành Dầu 57,90 10.213  

6 Xã Bãi Thơm 98,49 4.476  

7 Xã Cửa Dương 184,72 20.664  

8 Xã Cửa Cạn 40,16 6.420  

9 Xã Thổ Châu 13,98 1.940  

10 Xã Hòn Thơm 7,24 4.610  

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thống kê) 

Tổng số người lao động trong các ngành kinh tế toàn huyện Phú Quốc là 

79.874 người, trong đó: 

- Lao động nông nghiệp: 17.966 người, chiếm 22,49%; 

- Lao động phi nông nghiệp: 61.908  người, chiếm 77,51%. 

V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Huyện Phú Quốc được công nhận là đô thị loại II ngày 17/9/2014 tại Quyết 

định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã tạo động lực cho Đảng ủy, 

chính quyền các cấp và nhân dân huyện đảo tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến nay, kinh tế huyện Phú Quốc càng phát triển ổn định, đa số các ngành chủ 

yếu đều tăng so với cùng kỳ, riêng ngành nông nghiệp giảm do diện tích sản 

xuất nông nghiệp thu hẹp dần để chuyển sang đất ở đô thị, đất chuyên dùng. Các 

loại hình kinh doanh, dịch vụ phát triển nhanh và đa dạng, đảm bảo đáp ứng 

được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân. Tạo thu nhập ổn định cho 

Nhân dân trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt từ 0,93% năm 2017 đến 

năm 2019 chỉ còn 0,65%; thấp hơn so với các huyện, thành phố của tỉnh Kiên 

Giang và cả nước. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2019 đạt 56.547 tỷ 

đồng (theo giá so sánh năm 2010), trong đó: 

- Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 4.348 tỷ đồng, chiếm 7,69%; 
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- Ngành công nghiệp - xây dựng đạt 22.849 tỷ đồng, chiếm 40,41%;  

- Ngành thương mại - dịch vụ, du lịch đạt 29.350 tỷ đồng, chiếm 51,90%. 

Tổng thu ngân sách huyện trên địa bàn năm 2019 đạt 5.257,259 tỷ đồng, 

tổng chi ngân sách là 2.306,727 tỷ đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế của huyện 

chuyển dịch nhanh chóng theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây 

dựng và thương mại – dịch vụ, du lịch, năm 2017 tỷ trọng các ngành này chiếm 

90,45% đến năm 2019 tỷ trọng các ngành chiếm 92,31% tổng sản phẩm toàn 

huyện.  Nhờ chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng hiện đại, kinh tế - 

xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển, hàng năm tổng thu ngân sách trên địa 

bàn đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Đảm bảo cân đối ngân sách; công tác thu ngân 

sách được tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường quản lý 

nguồn thu, chống thất thu ngân sách được triển khai áp dụng, công tác kiểm tra, 

kê khai nộp thuế và hoàn thuế; quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ.   

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

I Tổng sản phẩm (GRDP) tỷ đồng 12.648.708 14.794.872 17.294.898 

II Tốc độ tăng trưởng % 16,11 16,97 16,9 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân  % 16,66 

III Tổng giá trị sản xuất   43.774 48.780 56.547 

 Nông - Lâm – Thủy sản tỷ đồng 4.182 3.986 4.348 

 Công nghiệp - Xây dựng tỷ đồng 17.719 20.286 22.849 

 Thương mại - Dịch vụ tỷ đồng 21.873 24.508 29.350 

IV Cơ cấu các ngành %    

 Nông - Lâm - Thủy sản % 19,12 8,17 7,69 

 Công nghiệp - Xây dựng % 40,48 41,59  40,41 

 Thương mại - Dịch vụ % 49,97 50,24 51,09 

V Thu chi ngân sách tỷ đồng    

 Tổng thu ngân sách tỷ đồng 5.496,967 5.792,592 5.272,259 

 Tổng chi ngân sách tỷ đồng 1.765,044 1.904,961 2.306,727 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh) 

1. Nông - lâm - thủy sản 

Hồ tiêu là cây trồng chủ lực của Phú Quốc; ngoài ra, rau màu và cây ăn trái 

cũng được tập trung trồng ở một số khu nhưng sản lượng không nhiều. Diện tích 

cây tiêu hiện có khoảng 390 ha, đạt 97,5% kế hoạch, sản lượng tiêu thu hoạch 

đạt 755 tấn, tăng 1,34% so với cùng kỳ; trái cây các loại đạt 4.150 tấn; diện tích 
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rau màu là 105 ha, tăng 6,06% so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được 

duy trì và phát triển cơ bản đã đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường; hiện toàn 

huyện có khoảng 2.395 con bò, 5.672 con heo, 168.000 con gia cầm. Về thủy 

sản, tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 4.052 tỷ đồng, tăng 10,23% so với 

năm 2018, vượt 3,67% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản đạt 202.893 

tấn, vượt 1,45% so kế hoạch, giảm 1,13% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng 

khai thác 201.793 tấn, vượt 1,4% so kế hoạch, giảm 1,16% so với năm 2018; sản 

lượng nuôi trồng được 1.100 tấn, vượt 1% so với kế hoạch, tăng 6,1% so với 

năm 2018. Tài nguyên rừng Phú Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc cân 

bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen động, thực vật quý hiếm nên cần được bảo 

tồn. Đến nay, độ che phủ rừng Phú Quốc chiếm trên 65% diện tích tự nhiên của 

đảo. 

2. Công nghiệp - xây dựng 

Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 

13,22% so với năm 2018. Một số mặt hàng tăng mạnh như: mực ướp đông tăng 

18,06% so với cùng kỳ, sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông tăng 77,6%, điện 

thương phẩm tăng 30,27%. Phần lớn đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm và 

tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân trong và ngoài địa phương. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 300 dự án với diện tích 10.632 ha, 

trong đó: có 259 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ 

trương đầu tư với tổng diện tích 9.291,61 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 304.844 

tỷ đồng; còn 41 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Đến nay, đã có 47 dự án đi vào 

hoạt động với diện tích 1.202 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.504 tỷ đồng; 41 dự 

án đang triển khai xây dựng (trong đó có 10 dự án đã hoạt động một phần) với 

diện tích 3.581 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 126.380 tỷ đồng, các dự án còn lại 

đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đặc biệt là các dự án đã hoàn thành và đưa 

vào khai thác như: tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm có tổng chiều dài 

7.899,9 m nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm 

được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận cáp treo dài nhất thế giới; các dự 

án của Tập đoàn VinGroup, đáng chú ý là những dự án mới ở Nam đảo đã và 

đang tạo tiếng vang lớn trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước. Đó chính là khu 

nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, 

khu nghỉ dưỡng hai mặt biển hiếm có Premier Village Phu Quoc Resort, khu vui 

chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, đã thúc đẩy ngành du lịch ngày 

càng phát triển; ngoài ra còn có các Khu đô thị mới đã và đang được triển khai 

thực hiện theo đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt.  

Bên cạnh đó, theo định hướng quy hoạch, Phú Quốc có 02 khu đô thị: Khu 

đô thị Dương Đông là “hành lang hoàng hôn” chạy cắt ngang từ Tây sang Đông 

đảo Phú Quốc, có cảng Dương Đông, quảng trường trung tâm, khu thương mại 

phức hợp gắn với chợ phục vụ du lịch và Khu đô thị An Thới được xác định trở 
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thành đô thị đẳng cấp với công viên chủ đề cấp quốc tế được bao bọc bởi bờ 

biển đẹp và thiên nhiên phong phú. 

Cùng với đó, huyện cũng tranh thủ mọi nguồn lực, vận dụng cơ chế, hình 

thức đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt 

là giao thông, các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, hệ thống điện, nước, 

xử lý chất thải… Ngoài ra, huyện cũng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục 

hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế thực hiện 

các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển tại huyện đảo. 

3. Thương mại - dịch vụ, du lịch 

- Thương mại, dịch vụ:  

Năm 2019, ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện 

nay, trên địa bàn các xã, thị trấn không những có đầy đủ công trình thương mại 

cơ bản như: chợ, siêu thị, ngoài ra còn có các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi 

phân bố đều trong các ấp, khu phố, có nơi trao đổi mua bán hàng hoá hai chiều, 

góp phần tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông suốt. Chủng loại hàng hóa đa dạng 

và phong phú hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân 

đại phương và khách du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

vượt 4,1% kế hoạch, tăng 19,76% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng 

hóa vượt 1,7% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn 

uống cũng vượt 1,8% kế hoạch, tăng 7,8%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,76 triệu 

USD chủ yếu là xuất nước mắm sang thị trường Mỹ và Châu Âu. Kim ngạch 

nhập khẩu đạt 96,16 triệu USD tăng 60,28% so cùng kỳ, trong đó chủ yếu là 

thiết bị trò chơi của Công ty Vinpearl Land, Sun Group… 

- Du lịch:  

Được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư mạnh mẽ xây dựng hạ 

tầng du lịch cơ bản hoàn chỉnh, các khu, điểm du lịch được hình thành và phát 

triển như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển hành khách quốc tế 

Dương Đông, vườn thú Safari, Vinpearl Land… các di tích văn hóa lịch sử, 

danh lam thắng cảnh như: Dinh Cậu, di tích nhà tù Phú Quốc, chùa Hộ Quốc… 

được xây dựng, trùng tu, tôn tạo. Sản phẩm du lịch từng bước đa dạng hóa với 

các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và khai thác khá hiệu quả 

các tuyến du lịch, qua đó đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Năm 

2018, Phú Quốc đón 2,55 triệu lượt khách thì đến năm 2019 Phú Quốc đã đón 

2,85 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với năm 2018 (khách quốc tế năm 2019 

đón nhận 810.000 lượt, tăng 25,6% so với năm 2018). 

Với đề xuất của tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư thêm đường cất hạ cánh số 

02 và mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhằm 

đảm bảo phục vụ hành khách du lịch trong và ngoài nước đến với “Đảo Ngọc” 

nhằm phát triển, khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện Phú Quốc 
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về du lịch biển, du lịch tâm linh. Dự kiến đến năm 2025 có 16 tỉnh, thành sẽ có 

đường bay thẳng đến đảo ngọc Phú Quốc - điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt 

Nam như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Tuy Hòa, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, 

Pleiku, Rạch Giá… Đây là một trong những nội dung được nêu tại Đề án “Tăng 

cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch” do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 22/01/2019. Trong 

thời gian tới đây, Phú Quốc sẽ phát huy được những tiềm năng, lợi thế sẵn có để 

phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh, sản 

phẩm đặc trưng của Phú Quốc đến với du khách trong và ngoài nước. 

Bãi biển khu du lịch Vinpearl Phú Quốc 

VI. VĂN HÓA - XÃ HỘI, THỂ DỤC THỂ THAO 

1. Giáo dục - đào tạo  

Sau 5 năm (2014 - 2019) hệ thống giáo dục trên địa bàn đã được đầu tư, 

nâng cấp và mở rộng mô hình các trường học. Số lượng các trường, phòng học, 

trang thiết bị dạy và học đã được đầu tư đạt chuẩn. Sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo được quan tâm đầu tư, có nhiều tiến bộ; mạng lưới trường lớp ngày càng 

được mở rộng. Chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng được nâng lên. Tiếp 

tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học theo đúng 

định hướng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, lớp được đầu tư đồng 

bộ. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới.  
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Trường trung cấp Việt - Hàn Trường THPT Phú Quốc 

Hệ thống giáo dục - đào tạo toàn huyện được hình thành với đầy đủ cấp học 

và trình độ đào tạo từ Mầm non đến Trung học phổ thông. Hiện nay, trên địa bàn 

huyện có 106 trường học, trong đó có 40 trường Mầm non (với 10 trường công 

lập, 05 trường và 25 điểm mẫu giáo tư thục), Tiểu học 36 trường, 27 điểm 

trường Trung học cơ sở, 03 trường Trung học phổ thông. Các trường phân bố 

đồng đều trên đị bàn các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập 

của con em, học sinh trong huyện. 

Công tác xã hội hóa giáo dục, môi trường giáo dục được đẩy mạnh. Công 

tác khuyến học, khuyến tài, các cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư 

hiếu học bước đầu thu được kết quả tốt. Năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh 

hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,32%; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học đạt 

99,82%; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 90,52%. Trường Mầm non có 

4.008 cháu ra lớp, tăng 12 lớp so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 

100%; tỷ lệ học sinh học cấp tiểu học đạt 99,84%; cấp trung học cơ sở 195 lớp 

với 7.271 học sinh, tăng 04 lớp với 297 học sinh so với năm 2018. Bên cạnh đó, 

trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã tổ chức thi tốt 

nghiệp nghề phổ thông cho 1.642 học sinh, kết quả đậu tốt nghiệp có 

1.578/1.642 đạt 97,7%, tỷ lệ khá giỏi chiếm 86,48%. Trong tình hình mới, toàn 

huyện cũng tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và 

đào tạo cho các đối tượng chính sách; có kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên ở 

các bậc học đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học của con 

em tại địa phương. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các trường như: trường Trung cấp nghề 

Việt - Hàn, trường Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề Phú Quốc, 

trường Kỹ thuật Nông nghiệp Phú Quốc đào tạo nghề cho lao động địa phương 

và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 

lượng lớn lao động qua đào tạo nâng cao chất lượng lao động, góp phần ổn định 

đời sống cho Nhân dân trên địa bàn. 
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2. Về lĩnh vực y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường, chất lượng 

khám và điều trị từng bước được nâng lên. Hệ thống y tế trên địa bàn huyện hiện 

có: Trung tâm Y tế huyện (Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, trung tâm y tế, trung 

tâm kế hoạch hóa gia đình) có tổng diện tích 10.500 m2 với quy mô 355 giường 

bệnh và 272 cán bộ, công nhân viên; trên địa bàn có đầy đủ 10 trạm y tế/ 10 xã, 

thị trấn. Đến nay, 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đều có chất lượng kiên cố và 

trong tình trạng hoạt động tốt. Các bệnh viện, cơ sở y tế đã chủ động liên kết với 

các bệnh viện tuyến trên để học tập, chia sẻ kinh nghiệm và trang bị thêm các 

trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, 

huyện còn có các phòng khám, cơ sở tư nhân, điển hình là Bệnh viện quốc tế 

Vinmec có diện tích xây dựng 11.834 m2, quy mô 31 giường bệnh, 11 phòng 

chức năng và 10 chuyên khoa cùng với hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế 

hiện đại đảm bảo sẵn sàng phục vụ tốt các nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn huyện. Công tác chủ động 

phòng, chống dịch bệnh được giám sát chặt chẽ không để dịch bệnh xảy ra. 

Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiêm phòng vắc - xin cho các đối tượng 

đúng kế hoạch, trên địa bàn không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

Đảm bảo quản lý cơ sở, quán ăn đường phố hợp vệ sinh. 

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc 

 

Bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC 

Phú Quốc 

3. Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao 

Bên cạnh việc nâng cao đời sống vật chất, huyện Phú Quốc cũng rất chú 

trọng đẩy mạnh đến các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao. Huyện đã chỉ đạo, 

tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước như: Lễ kỷ niệm 151 năm ngày hy sinh của anh hùng 

dân tộc Nguyễn Trung Trực, lễ kỷ niệm 46 năm chiến thắng trở về của các chiến 
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sĩ bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Phú Quốc. Trong năm cũng tổ chức thành công 

đại hội thể thao lần thứ VIII trên địa bàn. 

Hệ thống phát thanh, truyền thanh từ cấp huyện đến cơ sở được thiết lập, 

lắp đặt tại các khu phố, các ấp và hoạt động đồng đều trên toàn huyện, kịp thời 

tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến cán 

bộ và quần chúng Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động qua phương tiện phát thanh được 

thực hiện khá tốt. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của những người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc; tổ chức các ngày lễ, hội, gắn với quan tâm bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn. 

4. Chính sách xã hội, giải quyết việc làm 

Những năm qua, các công tác chính sách xã hội như: chính sách an sinh xã 

hội, các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và đền 

ơn đáp nghĩa đều được triển khai và thực hiện tốt. Các đoàn thể đã tổ chức gặp 

mặt, đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và 

các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Riêng năm 2019, huyện Phú 

Quốc đã quyết định trợ cấp xã hội cho 151 người, bàn giao 09 căn nhà và sửa 

chữa 05 căn nhà tình nghĩa.  

Chất lượng dạy nghề được nâng cao, người lao động có tay nghề đáp ứng 

đủ các yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng trong năm 2019 đã tiếp 

nhận và giải quyết hơn 1.800 hồ sơ đăng ký thất nghiệp, giới thiệu và giải quyết 

việc làm cho 2.651 người lao động. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động.  

5. Công tác tôn giáo - tín ngưỡng, dân tộc 

Công tác dân tộc, hoạt động của các tôn giáo được quan tâm chỉ đạo, thực 

hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị lần 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác 

dân tộc. Trong năm, tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chương trình dự 

án, chính sách dân tộc có hiệu quả. Tổ chức đoàn thể đi thăm hỏi các cơ sở thờ 

tự, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, chiến sĩ trong lực 

lượng vũ trang nhân dịp Tết Chôl - Chnăm - Thmây. Các cơ sở tín ngưỡng tổ 

chức và duy trì được nhiều ngày lễ thường niên hàng năm như: đình thần xã Cửa 

Cạn, miếu Quan Thánh Đế xã Dương Tơ, đình Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung 

Trực, Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu,... có khoảng hơn 26.000 người đến tham 

gia và dâng hương tưởng niệm. 
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VII. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG XÃ HỘI 

1. Nhà ở 

Trong thời gian gần đây, chất lượng sống ngày một nâng cao, một số dự án 

khu nhà ở, công trình nhà dân và các khu đô thị được xây dựng mới với hình 

thức kiến trúc hiện đại, đẹp mắt, đảm bảo công năng và tiện nghi sống, góp phần 

làm tăng tính thẩm mỹ công trình và chất lượng cuộc sống người dân từng bước 

được nâng cao. Cùng với đó, hệ thống nhà ở khu dân cư của các thị trấn và của 

các xã chủ yếu được bố trí chia dọc theo các trục đường giao thông, các khu vui 

chơi, giải trí, du lịch và nghỉ dưỡng, các vùng sản xuất nông nghiệp và nhà ở ven 

sông, rạch, dọc bờ biển ở các làng chài. Cùng với hệ thống nhà nghỉ, khách sạn 

khá sang trọng đã được đầu tư xây dựng với các phòng đủ tiện nghi sinh hoạt 

phục vụ du khách tham quan, du lịch Phú Quốc. Theo số liệu của Cục Thống kê, 

tỷ lệ nhà ở được kiên cố, bán kiên cố trên địa bàn huyện đạt 90,54%. 

Theo định hướng quy hoạch, Phú Quốc có 2 khu đô thị: Khu đô thị Dương 

Đông là “Hành lang hoàng hôn” chạy cắt ngang từ Tây sang Đông đảo Phú 

Quốc, có cảng Dương Đông, Quảng trường trung tâm, khu thương mại phức hợp 

gắn với chợ phục vụ du lịch. Khu đô thị An Thới được xác định trở thành đô thị 

đẳng cấp với công viên chủ đề cấp quốc tế được bao bọc bởi bờ biển đẹp và 

thiên nhiên phong phú. Đây cũng là cửa ngõ phía Nam đảo Phú Quốc với hình 

ảnh đô thị trong tương lai là nơi tập trung du lịch quốc tế, kinh tế và giao lưu 

văn hoá, có cảng biển quốc tế đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp 

vận phi thuế quan, đồng thời còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn 

hoá, di tích lịch sử gắn với truyền thống lâu đời của người dân địa phương.  

Khu đô thị mới Dương Đông Khu đô thị mới An Thới 
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2. Công trình công cộng 

- Trụ sở, cơ quan, công sở 

Hiện nay, hệ thống các công trình hành chính, công sở của huyện chủ yếu 

nằm trên các khu phố và dọc các trục đường chính như: Đường 30/4, đường 

Nguyễn Chí Thanh, đường Mạc Cửu,... Các công trình trụ sở, cơ quan quản lý 

nhà nước, tổ chức đoàn thể được quy hoạch, lập kế hoạch đầu tư cải tạo, chỉnh 

trang hàng năm và xây dựng mới theo quy định hiện hành của nhà nước. Đến 

nay, các trụ sở cơ quan của huyện và trụ sở hành chính, cơ quan của các đơn vị 

hành chính cấp xã trên địa bàn được đầu tư xây dựng, cải tạo kiên cố, khang 

trang và đồng bộ với cảnh quan đô thị. 

- Công trình y tế  

Ngành y tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc 

sức khỏe của nhân dân được quan tâm, sự nghiệp y tế được tăng cường cả về số 

lượng cán bộ y tế và cơ sở vật chất. Hiện trên địa bàn huyện có Trung tâm y tế 

huyện (Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, trung tâm y tế, trung tâm kế hoạch hóa gia 

đình) quy mô 355 giường. Bên cạnh đó, còn có các bệnh viện tư nhân như: Bệnh 

viện đa khoa quốc tế Vinmec quy mô 31 giường, Phòng khám đa khoa quốc tế 

Sài Gòn - Phú Quốc với 6 giường bệnh. Ngoài ra, còn có trung tâm y tế huyện, 

cùng với hệ thống các trạm y tế xã, thị trấn, các cửa hàng tân dược được phân bố 

đều trên địa bàn huyện phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.  

- Công trình giáo dục - đào tạo 

Toàn huyện Phú Quốc có 106 trường học các cấp, trong đó: trên địa bàn có 

40 trường Mầm non (gồm 10 trường công lập, 05 trường tư thục và 25 điểm mẫu 

giáo); 36 trường Tiểu học; trường Trung học cơ sở 27 trường và 03 trường 

Trung học phổ thông. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các trường dạy nghề 

và trường tư thục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em tại địa phương. 

- Công trình thương mại - dịch vụ 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và dịch vụ, tăng cường quản 

lý các hoạt động ngành du lịch, gắn với phát huy và bảo tồn các di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh; xây dựng các loại hình, sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu 

hút du khách. Quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của 

huyện, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Đến nay, toàn huyện có 

14 chợ, siêu thị lớn nhỏ. Cơ sở vật chất của các chợ và các khu siêu thị đều được 

xây dựng kiên cố, kết hợp với dịch vụ tư nhân phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu 

sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ khách sạn, 

nhà hàng cũng phát triển mạnh. Trên địa bàn huyện hiện có 600 cơ sơ lưu trú với 

trên 17.000 phòng. Trong đó có khoảng hơn 150 khách sạn, nhà nghỉ; khách sạn 

từ 3 sao đến 5 sao được xây dựng sang trọng và đầy đủ tiện nghi như: Khách sạn 

JW Marriot, khách sạn Long Beach, khách sạn Vinpearl,... Ngoài ra, còn có trên 
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1.000 cơ sở nhà hàng ăn uống giải khát đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ 

của người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế. 

Chợ đêm Phú Quốc Chợ thị trấn Dương Đông 

- Công trình văn hóa 

Trong những năm qua, các công trình văn hóa trên địa bàn đã được xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người 

dân. Địa bàn huyện hiện có 12 công trình văn hóa cấp đô thị, gồm: 01 nhà văn 

hóa huyện, nhà truyền thống, nhà thiếu nhi, thư viện, bảo tàng Cội Nguồn. Bên 

cạnh đó, trên huyện có 01 khu di tích lịch sử được công nhận cấp Quốc gia đặc 

biệt đó là: Di tích nhà tù Phú Quốc và công trình công nhận cấp tỉnh: Di tích lịch 

sử văn hóa đình Nguyễn Trung Trực, di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu. 

Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc Di tích danh lam thắng cảnh Dinh Cậu 

- Công trình thể dục - thể thao  

Trên địa bàn huyện có 01 trung tâm thể dục thể thao và 01 sân vận động 

huyện với tổng diện tích là 30.714,4 m2. Bên cạnh các sân luyện tập thể dục thể 

thao được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều 

cơ sở thể dục thể thao tư nhân có chất lượng cao như: hệ thống sân bóng đá cỏ 

nhân tạo, các điểm đánh bóng bàn, cơ sở tập thể hình đáp ứng đầy đủ nhu cầu, 

điều kiện luyện tập thi đấu,của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, 

trên địa bàn huyện đã khánh thành và đưa vào sử dụng sân golf đạt chuẩn Quốc 
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tế với diện tích 80.000 m2 nằm ở xã Gành Dầu. Đây là một sân golf xây dựng 

theo mô hình sân golf biển đảo rất độc đáo, đã đón rất nhiều lượt khách chơi 

golf bởi những điểm thu hút đặc biệt như: sân golf trên đảo, sân golf xây dựng 

tại vùng đất hoang sơ với những bãi biển đẹp mê hồn. Song song với đó sân golf 

Phú Quốc nằm trong khuôn viên tổ hợp du lịch nổi tiếng với những khu nghỉ 

dưỡng sang trọng và các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. 

VIII. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1. Hạ tầng giao thông 

- Giao thông đường thuỷ:  

+ Hoàn thiện và đưa vào khai thác cảng An Thới và Dương Đông theo Dự 

án đã được phê duyệt thành các cảng tổng hợp phục vụ nhu cầu sản xuất và đời 

sống người dân trên đảo, các cảng này còn phục vụ tàu khách quốc tế. Vận 

chuyển hành khách bằng đường biển được 8,42 triệu lượt người, tăng 21,12% so 

với cùng kỳ. 

+ Xây dựng mới cảng Mũi Đầm trên cơ sở xây dựng đê chắn sóng từ mũi 

Vịnh Đầm. Đê này có chiều dài gần 1 km, cao khoảng 5 m. Đê chắn sóng này sẽ 

thay Dự án mở rộng cửa sông để tàu tránh sóng lớn neo đậu đã được phê duyệt 

trước đây. Cảng này trở thành cảng tổng hợp sử dụng quanh năm và nơi tránh 

sóng lớn cho các tàu thuyền trên bờ phía Đông của đảo. 

- Giao thông đường bộ: 

+ Mạng lưới đường bộ trên đảo có tổng chiều dài là 220,48 km, trong đó 

khoảng 181,4 km là đường Tỉnh lộ. Các tuyến Tỉnh lộ: ĐT.973, ĐT.975, 

ĐT.975B, ĐT.975C, ĐT.974 nối liền các xã, thị trấn đến trung tâm huyện với bề 

rộng 9 m đến 25,5 m giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, dễ dàng. 

+ Đường liên xã, đường nông thôn đã được đầu tư, nâng cấp và làm mới 

phần lớn đã được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng 

hóa của người dân địa phương, khách tham quan, du lịch. Toàn bộ cầu qua các 

sông, rạch được kiên cố hóa bằng kết cấu bê tông cốt thép tạo điều kiện thuận 

lợi sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện. 

- Hệ thống bến xe: 

+ Bến xe khách các thị trấn: Được đặt theo vị trí của quy hoạch và được 

trang bị đầy đủ các tiện nghi cho hành khách như: Khu bến tráng nhựa; khu văn 

phòng, khu nhà chờ; khu dịch vụ, vệ sinh, hậu cần với diện tích quy hoạch 

khoảng 15.000 m2. 

+ Bến xe hàng hóa được bố trí tại các bến cảng và cảng hàng không quốc tế 

Phú Quốc. 

- Đường hàng không:  
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Cảng hàng không được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức 

hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có đường hạ cất cánh 45 m x 3.000 m, 

đường lăn song song 23 m x 3.000 m, có hệ thống đường lăn tắt đáp ứng yêu 

cầu khai thác, đài kiểm soát không lưu, sân đậu máy bay có 6 - 8 vị trí đậu cho 

máy bay A320 - A321 vào giờ cao điểm với diện tích 60.000 m2; nhà ga hành 

khách và đường vào nhà ga có diện tích 24.000 m2, công suất phục vụ 2,65 triệu 

khách/năm; có trang thiết bị điều hành chỉ huy bay và các hạng mục kỹ thuật 

khác.  

 

Cảng Dương Đông 

 

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 

Theo quy hoạch đến 2030, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có khả 

năng tiếp nhận 20 máy bay trong giờ cao điểm, lượng hàng hóa qua cảng là 

27.600 tấn/năm, công suất 7 triệu hành khách/năm, riêng giờ cao điểm có thể 

đón 3.500 người. Hiện nay, sân bay quốc tế Phú Quốc có các đường bay kết nối 

với các thành phố trong nước và quốc tế mỗi ngày trung bình hơn 34 - 38 

chuyến bay/ngày. 

- Tuyến phố văn minh đô thị 

+ Huyện Phú Quốc có mạng lưới giao thông phân bố hợp lý. Các tuyến 

đường trục chính khu vực nội thị đã được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng 

kỹ thuật như: Hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh,... hình thành những 

tuyến phố đẹp, văn minh trong đô thị góp phần làm đẹp mỹ quan chung của khu 

vực nội thị.  

Các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_H%C3%A0ng_kh%C3%B4ng_D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
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+ Trên địa bàn hyện Phú Quốc hiện có 25 tuyến phố văn minh hiện đại đã 

xây dựng vỉa hè lát đá như: đường Nguyễn Trung Trực, đường Hùng Vương, 

đường Lê Lợi, đường Nguyễn Chí Thanh, đường 30/4… 

2. Hệ thống điện 

Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành Dự án cáp 

ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc. Dự án có khả năng truyền tải 

công suất lên đến 131 MVA nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho huyện 

đảo Phú Quốc từ hệ thống điện quốc gia. Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển 

Hà Tiên - Phú Quốc gồm đường dây 2 mạch 110 kV đấu nối đầu cáp ngầm phía 

bờ Hà Tiên chiều dài 7,6 km và Trạm biến áp  Phú Quốc 110/22 kV - 40 MVA, 

tuyến cáp ngầm 110 kV xuyên biển có chiều dài 57,33 km, kết cấu 1 sợi cáp 3 

lõi 630 mm2. Điểm đầu của tuyến cáp ngầm bắt đầu từ xã Thuận Yên, thành phố 

Hà Tiên và điểm cuối tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. 

Đường phố Phú Quốc về đêm 

Lưới phân phối điện trên toàn huyện có điện áp là 22 kV, 3 pha. Các tuyến 

22 kV đã dùng công nghệ thi công cáp ngầm tạo thuận tiện trong việc phát triển 

tăng dung lượng truyền tải điện và tạo được vẽ mỹ quan cho đô thị.  

Trên địa bàn huyện hệ thống đường dây cao thế, trung thế và hạ thế đảm 

bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, số hộ 

dùng điện lưới Quốc gia trong toàn huyện đạt 100%, điện năng tiêu thụ khu vực 

nội thị đạt khoảng 492.250.593 kwh/năm. Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 

huyện được quan tâm đầu tư xây dựng khá tốt, đảm bảo cảnh quan đô thị và an 

toàn giao thông. Theo thống kê tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được 

chiếu sáng là 100%.  

Với tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn huyện Phú Quốc 

như hiện nay nhu cầu sử dụng điện càng cao theo xu hướng đô thị thông minh, 
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hiện đại. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị thi 

công dự án đầu tư xây dựng đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc và Trạm 

220 kV Phú Quốc cấp điện cho đảo Phú Quốc. Dự án đường dây 220 kV Kiên 

Bình – Phú Quốc có tổng chiều dài gần 81 km đường dây, trong đó đường dây 

220kV mạch kép, từ điểm tiếp bờ Kiên Lương vượt biển đến điểm tiếp bờ Phú 

Quốc, dài tuyến 64,7 km. Đồng thời triển khai đầu tư xây dựng đường dây 

110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đồng bộ với công trình đường dây 220 kV 

Kiên Bình - Phú Quốc. Toàn bộ đường dây này là đường dây hỗn hợp 4 mạch, 

gồm 2 mạch 220 kV thuộc đường dây Kiên Bình - Phú Quốc và 2 mạch 110 kV 

thuộc đường dây Phú Quốc - Nam Phú Quốc. Nhằm đảm bảo ổn định phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của các hộ dân, cơ quan và các đơn vị 

đóng trên địa bàn. 

3. Cấp nước 

Qua kiểm tra, đánh giá công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

hàng năm trên địa bàn, tỷ lệ hộ dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn 

đạt 100%. Thi công các công trình mới, đồng thời cải tạo một số tuyến ống cấp 

nước đã lắp đặt và tiếp tục phát triển hệ thống cấp nước tại một số tuyến đường 

trên địa bàn. 

Về nước ngầm, qua khảo sát đánh giá sơ bộ, khả năng khai thác nước ngầm 

làm nguồn cấp nước có thể đạt tối đa 4.000 - 5.000 m3/ngày và không khai thác 

tập trung. Vì vậy, nguồn nước ngầm chủ yếu sử dụng cho sinh hoạt của các khu 

vực dân cư thấp hoặc phân tán ở các khu ngoài đô thị. Nước ngầm khai thác 

bằng giếng khơi, giếng dạng Unicef với tầng nước mạch nông 5 - 10 m hoặc 20 - 

30 m nước được lọc thông qua hệ thống bể lọc hộ gia đình và bình lọc nước cá 

nhân đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt của người dân. 

Để cấp nước an toàn về lưu lượng và ổn định. Công trình đầu mối toàn đảo 

đã xây dựng 4 nhà máy nước tại 4 hồ chứa: 

+ Hồ chứa nước Dương Đông có trữ lượng 10 triệu m3 và khả năng tăng trữ 

lượng lên 6 triệu m3. Tại đây, xây dựng Nhà máy nước số 1 có công suất 21.500 

m3/ngày.đêm. Đây là nhà máy nước chính của toàn đảo. 

+ Hồ chứa nước Suối Lớn có dung tích trữ lượng 1,5 triệu m3, tại đây xây 

dựng nhà máy nước có công suất 3.000 m3/ngày.đêm.  

+ Hồ chứa nước Rạch Cá có trữ lượng 1 triệu m3, tại đây xây dựng Nhà 

máy nước số 2 có công suất 2.000 m3/ngày.đêm.  

+ Hồ chứa nước Cửa Cạn có trữ lượng 33 triệu m3, tại đây xây dựng Nhà 

máy nước số 4 có công suất 25.000 m3/ngày.đêm.  

Từ các nhà máy nước chính, xây dựng các tuyến truyền tải nối với các nhà 

máy nước và dẫn nước cấp cho các khu vực xây dựng đô thị và du lịch toàn đảo. 
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Hồ chứa nước Dương Đông 

4. Thoát nước và xử lý nước thải 

- Hầu hết các hộ gia đình các hộ dân có nhà tắm, bể tự hoại, xí ba ngăn để 

xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo quy định về xử lý nước thải phi tập trung 

theo hộ gia đình tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/8/2014 và đảm bảo phù hợp với công nghệ xử lý nước thải phi tập trung theo 

quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của 

Bộ Xây dựng. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sẽ thoát ra hệ thống tiêu 

thoát nước xung quanh. Nước mưa theo địa hình tự nhiên tập trung về các kênh , 

rạch một phần thu về các hồ chứa nước và một phần thoát ra sông, biển. Nước 

thải y tế, các cơ sở sản xuất, chế biến đã được tách lọc và xử lý riêng bằng hệ 

thống xử lý trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung. 

- Nước thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn huyện được xử lý bằng hệ 

thống xử lý nước thải riêng. Nước thải sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn cho 

phép trước khi thải ra cống thoát nước chung của huyện. 

- Trên địa bàn huyện đã xây dựng nhiều giải pháp thoát nước thải ở các khu 

dân cư như: 

+ Tại các đô thị phía Nam, từ Dương Đông trở xuống: Tập trung xây dựng 

tuyến cống thu gom nước thải riêng, đường kính D600 - D2000 dài tổng cộng 

26.500 m chạy xuyên qua các đô thị và khu du lịch, đưa toàn bộ nước thải về 

khu xử lý tập trung đặt tại Vịnh Đầm của Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (thuộc 

TTC Land), nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn mới được phép xả ra biển. 

+ Các khu dân cư và khu du lịch khác phía Bắc: Xây dựng tuyến cống nước 

thải riêng, xử lý ngay tại dự án của mình, nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn 

trước khi xả ra biển hoặc giữ lại tưới cây. 

- Các trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước chung luôn được ưu tiên 

cải tạo, nâng cấp. Ngoài ra, huyện Phú Quốc đang lập kế hoạch triển khai các 

trạm xử lý nước thải tại các khu dân cư tập trung theo quy hoạch đã được phê 
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duyệt đảm bảo cho quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn1. Đồng 

thời ưu tiên nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ thống 

cống bao và trạm xử lý nước thải trong giai đoạn đến năm 2025. 

5. Viễn thông 

Mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh, trong nội thị có trung 

tâm bưu điện huyện với diện tích 1.452 m2 đặt tại khu phố 1, thị trấn Dương 

Đông và 100% xã, thị trấn đã có hệ thống bưu cục, hệ thống truyền thanh, truyền 

hình phủ sóng rộng khắp các khu vực của các xã, thị trấn; nhiều điểm bưu điện 

đã đưa vào khai thác các dịch vụ tiết kiệm, chuyển tiền tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc giao dịch tại chỗ của người dân trên địa bàn huyện. 

Mạng lưới viễn thông internet được đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ 

mới hiện đại (công nghệ NGN, mạng di động 3G, 4G) với hệ thống các trạm 

phát sóng BTS, trạm chuyên mạch và mạng truyền dẫn cáp quang cung cấp các 

dịch vụ viễn thông, internet băng thông rộng (ADSL) cho 100% các xã, thị trấn 

và các cơ sở đào tạo. Các dịch vụ cố định vô tuyến, dịch vụ truyền hình kỹ thuật 

số và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông được phát triển đa dạng. 

Bên cạnh đó, huyện lắp đặt thiết bị phát sóng wifi tại 8 điểm du lịch thuộc thị 

trấn Dương Đông và thị trấn An Thới với tổng số có 49 thiết bị phát sóng wifi là 

tiền đề thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố thông minh Phú Quốc 

trong tương lai. 

6. Thu gom và xử lý chất thải  

Việc thu gom và xử lý chất thải rắn do Ban Quản lý công trình công cộng 

huyện Phú Quốc quản lý. Năm 2019, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý 100% với 

hình thức xử lý của huyện sẽ chôn lấp tại bãi rác tạm và giao 1 phần cho nhà 

máy xử lý. Nhà máy xử lý rác thải đã được xây dựng hoàn thiện, đang trong quá 

trình vận hành thử nghiệm với công suất 200 tấn/ngày.đêm, đảm bảo việc thu 

gom và xử lý rác trên địa bàn huyện hàng ngày.  

Bên cạnh đó, công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải ở nhiều khu phố, 

bệnh viện, xóm ngõ được cải thiện. Việc thu gom chất thải thông thường, phế 

liệu, chất thải công nghiệp không nguy hại do Công ty Cổ phần Công nghệ Môi 

trường Trái Đất Xanh thu gom. Toàn bộ rác thải được thu gom vận chuyển và 

xử lý tập trung tại khu xử lý chất thải rắn của các công ty. Khối lượng rác thải 

sinh hoạt còn lại do các tổ vệ sinh tại các xã, thị trấn được thu gom và xử lý cục 

bộ. 

                                           
1 Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;  Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 

28/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

đến năm 2025. 
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Nhà máy xử lý rác thải - Phú Quốc 

Tại Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 

2030; Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến 

năm 2025. Trên địa bàn huyện Phú Quốc sẽ có “2 khu vực xử lý rác: tại xã Cửa 

Dương và xã Hàm Ninh. Tại đây xây dựng 2 khu liên hợp xử lý rác cấp vùng, 

mỗi khu vực có quy mô 25 ha”. Hiện nay, huyện đang cho tiến hành triển khai 

thực hiện các công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt đảm đảm môi trường 

huyện đảo trong sạch đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới hiện nay. 

7. Cây xanh  

Hệ thống cây xanh đường phố có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát 

triển đô thị. Trong những năm gần đây, hệ thống cây xanh đã được đầu tư trồng 

và chăm sóc đã tạo nên diện mạo mới trên các tuyến đường. Các khuôn viên, 

công viên cũng được chăm sóc tốt hơn bằng những thảm cỏ, thảm hoa và tạo ra 

được hình ảnh đô thị hấp dẫn mà huyện đang sở hữu, đây đang là những tiềm 

năng, lợi thế lớn để tạo một không gian sống tốt hơn cho người dân. Mạng lưới 

công viên, cây xanh của huyện rất đa dạng có đủ các loại hình như: công viên 

Bạch Đằng, khuôn viên Nguyễn Trung Trực, quảng trường Bác Hồ... 

Năm 2019, bên cạnh các gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh của các công 

ty, Phú Quốc chi khoảng 43 tỷ đồng để trồng mới cây xanh trên một số tuyến 

đường: trồng mới cây xanh từ Ngã ba Công Binh đến ngã ba sân bay trên tuyến 

An Thới - Dương Đông, trồng mới cây xanh từ ngã ba Đá Bàn đến ngã ba Búng 

Gội trên tuyến đường Dương Đông - Bãi Thơm, trồng cây xanh tuyến An Thới - 

Dương Đông, trồng mới cây xanh tuyến tránh từ ngã ba Suối Đá đến cầu Suối 

Cao. 
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IX. TÌNH HÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN 

XÃ HỘI 

1. Quốc phòng 

Phú Quốc có một vị thế chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an 

ninh và phòng thủ quốc gia; các lực lượng đóng quân trên địa bàn như:Bộ Tư 

lệnh Hải quân Vùng 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vùng 4, Lữ đoàn 950, Cảnh sát 

đặc nhiệm… và các lực lượng công an, quân sự huyện. Nhận thức được tầm 

quan trọng đối với chủ quyền quốc gia trên biển, thời gian qua Phú Quốc đã tập 

trung xây dựng nhiều công trình, tuyến phòng thủ trên đảo, gắn với thế trận quốc 

phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ 

Tổ Quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII 

về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế 

trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế”. Chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng duy trì nghiêm trạng thái 

sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành công tác tuyển quân, 

giao quân đủ chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công diễn 

tập chiến đấu phòng thủ xã Cửa Cạn, xã Bãi Thơm đạt loại khá. Tình hình trên 

vùng biển tương đối ổn định. Với vị trí quan trọng trong thời gian qua địa 

phương đã tập trung xây dựng nhiều công trình, tuyến phòng thủ kết hợp với các 

tuyến giao thông trên đảo, gắn với xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn 

dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác 

đối ngoại với chính quyền và các lực lượng của các huyện giáp biên với nước ta 

ở Campuchia. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, phức tạp 

trên biên giới, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và tăng 

cường mối quan hệ hữu nghị, hòa bình với các nước láng giềng. 

2. An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiểm soát 

hiệu quả tình hình tội phạm và tai nạn giao thông. Triển khai nhiều phương án, 

kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá 

của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn, tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm các 

ngày Lễ lớn, sự kiện chính trị trên địa bàn huyện. Công tác bảo vệ nội bộ, an 

ninh, tư tưởng văn hóa, dân tộc, tôn giáo được chú trọng, đồng thời kết hợp 

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác nghiệp vụ, góp 

phần giữ ổn định chính trị trên địa bàn.  

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2019 trên địa bàn 

huyện ổn định, đã bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, 

thể thao diễn ra trên địa bàn; làm tốt công tác nắm tình hình, công tác phòng 

ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; 
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tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về môi trường nhất là 

trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, Phú Quốc là điểm 

đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đòi hỏi sự tăng cường về an ninh 

trật tự đảm bảo an toàn cho du khách được quan tâm ưu tiên hàng đầu. 

X. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

1. Huyện ủy huyện Phú Quốc 

a) Thường trực Huyện ủy gồm 03 người: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện, Phó Bí thư Huyện ủy. 

b) Các cơ quan thuộc Huyện ủy  

Các cơ quan chuyên môn thuộc Huyện ủy: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ 

chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện. 

c) Cán bộ, công chức của Huyện ủy  

Tổng số cán bộ, công chức thuộc Huyện ủy Phú Quốc được giao năm 2019 

49 người, hiện có mặt 49 người. 

Trình độ đào tạo chuyên môn: Thạc sỹ: 05 người, Đại học: 36 người, Cao 

đẳng: 01 người, Trung cấp: 02 người, Chứng chỉ nghề (sơ cấp): 05 người. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 28 người; Trung cấp: 12 người; Sơ cấp: 

06 người; chưa qua đào tạo: 03 người. 

2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc 

a) Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 39 đại 

biểu, với trình độ như sau:  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 07 đại biểu, Đại học: 29 đại biểu, chưa qua 

đào tạo: 03 đại biểu. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 30 đại biểu, Trung cấp: 05 đại biểu. 

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có: 05 người, gồm: Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân, 02 Phó Chủ tịch và 02 Trưởng ban (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - 

xã hội). 

b) Ủy ban nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) có 17/18 thành viên Ủy 

ban nhân dân. Trong đó: Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên (khuyết 01 Ủy 

viên đang chờ bổ sung). 

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
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Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc 

gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Thanh tra 

huyện. 

d) Cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Phú Quốc hiện có là 93/108 người. 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 18 người, Đại học: 69 người, Cao đẳng: 

03 người, Trung cấp: 03 người. 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 31 người; Trung cấp: 31 người; Sơ 

cấp: 21 người. 

3. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quốc và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội  

Huyện Phú Quốc có Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quốc 

và 5 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Liên Đoàn Lao 

động huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Nhà Thiếu nhi với tổng số cán bộ, công 

chức được giao năm 2019 là 32 người, có mặt đến 31/12/2019 là 30 người, trong 

đó: 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ: 3 người; Đại học: 25 người; chưa qua đào 

tạo: 02 người. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 15 người; Trung cấp: 12 người; sơ cấp 

03 người. 

Mục 2 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HIỆN TRẠNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CẤP XÃ CÓ LIÊN QUAN 

I. XÃ HÒN THƠM  

1. Lịch sử hình thành 

Xã Hòn Thơm được thành lập từ một phần diện tích tự nhiên và dân số còn 

lại của xã An Thới (cũ). Ngày 11/02/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 

10/2003/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn 

thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang thành lập xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới trên cơ sở điều 

chỉnh địa giới hành chính của xã An Thới. 

Xã Hòn Thơm ổn định cho tới ngày nay với 03 ấp: Bãi Nam, Bãi Chướng, 

Hòn Rỏi. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_02
https://vi.wikipedia.org/wiki/2003
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_Th%C6%A1m
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2. Địa giới hành chính 

Xã Hòn Thơm nằm về phía Nam của huyện Phú Quốc. Xã được hình thành 

từ 20 đảo lớn nhỏ nằm tách biệt với huyện Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn 

Dương Đông 40 km và cách thành phố Rạch Giá 120 km. 

Địa giới hành chính: Đông giáp biển Tây Nam, Tây giáp biển Tây Nam, 

Nam giáp biển Tây Nam, Bắc giáp biển và thị trấn An Thới. 

3. Diện tích tự nhiên, dân số và cơ cấu lao động 

3.1. Diện tích tự nhiên 

Xã Hòn Thơm có diện tích đất tự nhiên 7,24 km2 (724,57 ha), trong đó:  

- Đất nông nghiệp 620,92 ha, chiếm tỷ lệ 85,69%;  

- Đất phi nông nghiệp là 12,81 ha, chiếm tỷ lệ 1,77%; 

- Đất chưa sử dụng là 90,84 ha, chiếm tỷ lệ 12,54%. 

3.2. Dân số và cơ cấu lao động 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019, xã Hòn Thơm có 4.610 

người đã bao gồm dân số quy đổi (trong đó: dân số thường trú là 1.957 người; 

dân số tạm trú quy đổi là 2.653 người). Toàn xã có 03 ấp với các tên gọi như 

sau: ấp Bãi Nam, ấp Bãi Chướng và ấp Hòn Rỏi. 

Tổng số lao động trong các ngành kinh tế của xã là 1.206 người, cụ thể: 

- Lao động phi nông nghiệp là 1.029 người, chiếm 85,32%;  

- Lao động nông nghiệp là 177 người, chiếm 14,68%. 

4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Trong những năm gần đây, xã đã được sự quan tâm của Đảng ủy, chính 

quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân trong công tác 

thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; thực hiện chủ trương 

chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành 

thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 

giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tình hình kinh tế - xã hội của xã Hòn 

Thơm đã có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được ổn định và 

nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt từ 1,7% năm 2017 xuống còn 0,75% 

năm 2019. 

- Về nông - lâm, thủy sản: Chăn nuôi gia súc, gia cầm và heo hơi trong năm 

xuất đạt 4,7 tấn, đạt 97% kế hoạch. Trái cây, rau xanh các loại trong năm thu 

hoạch được 5,5 tấn. Trên địa bàn xã có 152 tàu thuyền đánh bắt các loại, 36 bè 

nuôi thủy hải sản. Trong năm thời tiết ổn định hơn nên việc khai thác đánh bắt 

hải sản của bà con ngư dân trên địa bàn diễn ra thuận lợi, sản lượng cụ thể như 

sau: đánh bắt hải sản trong năm đạt sản lượng khoảng 365/400 tấn, đạt 91,25% 
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kế hoạch năm. Cá lồng bè xuất khoảng 35/40 tấn, đạt 87,5% kế hoạch năm. Tiếp 

tục vận động người dân khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát 

triển kinh tế bền vững, đồng thời gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rạn 

san hô, cảnh quan thiên nhiên. 

- Về công nghiệp - xây dựng: Tiếp thu các ứng dụng, các thành tựu khoa 

học công nghệ, áp dụng vào công việc, đời sống của nhân dân. Hiện tại đã sử 

dụng điện lưới quốc gia từ tháng 8/2019 nên tình hình điện lưới ổn định, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất kinh doanh; riêng nhà máy sản 

xuất nước đá sản xuất và tiêu thụ hơn 1.720/1.800 tấn đạt 95,56%. Các cơ sở 

kinh doanh như hàn, tiện đảm bảo nhu cầu sửa chữa máy móc cho bà con nhân 

dân trên địa bàn xã.  

- Về thương mại - dịch vụ: Các hoạt động kinh doanh bán lẻ hàng hóa vẫn 

phục vụ tốt cho các ghe tàu đến trú ngụ, người dân địa phương và lực lượng 

công nhân thi công công trình trên địa bàn. Khách du lịch đến địa bàn tham quan 

du lịch ngày càng đông, chủ yếu là thuê tàu ra các đảo nhỏ tham quan, câu cá, 

lặn ngắm san hô và trải nghiệm cáp treo với lượng khách tương đối đông. Trong 

năm lượng khách du lịch đến địa bàn khoảng 370.000 lượt khách. 

Với lợi thế về vị trí địa lý, ngư trường đánh bắt hải sản thuận lợi cùng với 

các dự án trọng điểm về du lịch và nghỉ dưỡng trên địa bàn đã tạo điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội cho xã Hòn Thơm trong những năm gần đây ổn định và 

phát triển rõ rệt. Người dân có việc làm ổn định, thu nhập khá. Tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 1,7% năm 2017 đến năm 2019 chỉ còn 0,75%. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Hòn Thơm năm 2019 đạt 7,235 tỷ 

đồng; tổng chi ngân sách 6,807 tỷ đồng. Xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác thu, chi ngân sách. Nguồn thu 

tập trung gồm các khoản như: điều tiết từ các sắc thuế, thu bổ sung từ ngân sách 

huyện và một số khoản thu khác. Nhiệm vụ chi đảm bảo các nhiệm vụ chính trị - 

xã hội của địa phương và triển khai các nhiệm vụ của cấp trên giao; tăng cường 

các biện pháp quản lý và kiểm soát chi ngân sách trên địa bàn.  

 

 

TT Thu chi ngân sách Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 5,004 6,89 7,235 

2 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 3,900 4,53 6,807 

3 Cân đối ngân sách  Dư Dư Dư 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Quốc) 
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5. Tình hình phát triển văn hóa - xã hội 

- Về giáo dục - đào tạo: Trên địa bàn xã có 03 cấp học cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu học tập của con em tại địa phương.  

Trường liên cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Hòn Thơm (02 cơ 

sở) có tổng diện tích 5.343,9 m2. 

Cơ sở vật chất dạy và học được được đầu tư xây dựng, trình độ giáo viên 

được bồi dưỡng nâng cao, toàn trường trên địa bàn xã có 28 giáo viên, cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các trường thường xuyên quan tâm chăm 

lo sự nghiệp giáo dục, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục 

đẩy mạnh hưởng ứng thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” và các cuộc vận động của ngành. Hoàn thành công tác phổ cập giáo 

dục đúng độ tuổi trong năm 2019, giữ vững các danh hiệu đã đạt được như: 

Trường xanh, sạch, đẹp mức độ cao, chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục đúng 

độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở. 

- Về lĩnh vực y tế: Xã có 01 trạm y tế với diện tích 1.220,4 m2, quy mô 08 

giường bệnh. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã được 

thực hiện tốt, trong năm đã khám và điều trị được 1.987 lượt người; trong đó 

khám dự phòng 1.867 lượt người, tổng số bệnh nhân có bảo hiểm y tế tới khám 

120 người. Công tác tiêm chủng được tổ chức tiêm ngừa thường xuyên. Tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về hành nghề y dược tư nhân và an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Về lĩnh vực văn hóa - thể dục, thể thao 

Tiếp tục kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đời 

sống văn hóa của xã và các ấp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí “Phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xã đã tổ chức tuyên truyền treo cờ chào mừng các 

ngày Lễ, Tết của dân tộc. Tuyên truyền đầy đủ các chủ trương của cấp trên, 

thông báo của huyện và xã đến người dân trong xã. Thành lập đoàn tham gia Đại 

hội Thể dục thể thao của huyện Phú Quốc.  

Công tác chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đúng theo chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như chính sách “Đền ơn đáp 

nghĩa” và phong trào “Uống nước nhớ nguồn” đối với các gia đình chính sách, 

người có công với cách mạng, người nghèo. Trong năm, xã đã tặng quà nhân dịp 

Tết Nguyên đán cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình 

khó khăn và các hộ ở Hòn Ngoài. 

Đài truyền thanh xã vẫn duy trì đảm bảo phát các bản tin địa phương đúng 

thời gian, thời lượng. Duy trì tốt hệ thống truyền thanh để phục vụ tốt công tác 

tuyên truyền các văn bản, đảm bảo truyền tải các thông tin đến với người dân. 
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6. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a) Về hạ tầng giao thông 

Đường phố chính dài 1 km; đường khu nhà ở, ngõ xóm với chiều dài 5,43 

km. Củng cố kiện toàn hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Đến nay, các đoạn 

đường đã phần lớn đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống giao thông bằng 

đường thủy, quy hoạch các bến đò cũng được quan tâm, chú trọng. Tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc giao lưu và phát triển kinh tế giữa các đảo trên địa bàn 

xã.  

b) Về điện 

Xác định nhiệm vụ đưa điện về Hòn Thơm có vai trò quan trọng trong việc 

phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời là nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách của Đảng bộ, chính quyền. Bằng phương pháp thi công cáp 

ngầm xuyên biển để cấp điện cho các đảo trên địa bàn, đến nay cơ bản đã đáp 

ứng được nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người 

dân. Năm 2019, sản lượng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất là 1.893.461 Kwh. 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 

100%. 

c) Về cấp thoát nước 

Để đảm bảo nhu cần dùng sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của người dân 

trên địa bàn, cùng với các dự án cấp nước, đưa nước sạch đến từng nhà. Đến 

nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%. Phần lớn các hộ gia 

đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn và xử lý đảm bảo quy định, không 

gây ô nhiễm nguồn nước xung quanh. 

d) Vệ sinh môi trường 

Phát triển kinh tế phải gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái 

và môi trường xã hội. Các đoàn thể xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tổ 

chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; trong năm, tổ xử lý rác thải của xã 

đã tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tập trung, cơ bản đã đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Vận động người dân tăng cường công tác vệ sinh môi trường 

trên địa bàn và thực hiện tốt cuộc vận động “Vì môi trường Phú Quốc xanh, 

sạch, đẹp và an toàn”, hàng tháng ra quân làm vệ sinh môi trường trên toàn xã. 

đ) Về viễn thông 

Để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hệ thống truyền hình 

cáp, internet được xây dựng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của người dân, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế - 

xã hội ở khu vực, giúp người dân tiếp cận được với công nghệ và thông tin phục 

vụ cho đời sống sản xuất, nâng cao dân trí. Đến nay, xã có 01 trạm bưu cục 

thuộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Tổng số thuê bao là 2.917 thuê bao, trong đó: 
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điện thoại di động 2.876 thuê bao; điện thoại cố định 31 thuê bao, thuê bao 

Internet 10 thuê bao. Số thuê bao internet 126 thuê bao/100 dân phục vụ nhu cầu 

thông tin liên lạc của nhân dân. 

7. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Quốc phòng 

Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 

các ngày Lễ, Tết và các sự kiện trọng đại chính trị trong năm bảo đảm an toàn 

tuyệt đối; điều chỉnh hoàn chỉnh 07 kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo Công văn 

số 887/BCH-TM của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang và đã được cấp trên 

phê duyệt. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 

cán bộ chủ chốt. Từng bước nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ và 

chiến sĩ, cán bộ tham gia tập huấn và tổ chức huấn luyện tại huyện và trên địa 

bàn xã đều đạt chỉ tiêu được giao. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018. Tổ 

chức giữa các lực lượng phối hợp theo quy định của Nhà nước về tuần tra kiểm 

soát chặt chẽ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân 

dân. 

b) An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đảm bảo lực lượng 

phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão và công tác bảo vệ 

rừng được giữ vững. Trong năm tình hình tội phạm về hình sự, gây rối an ninh 

trật tự giảm đáng kể. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão, nhất là mùa giông 

bão và chuyển bãi, đồng thời công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu tích cực xây 

dựng kế hoạch chống mọi biểu hiện tiêu cực gây mất trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn cũng được thực hiện tốt, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và khách 

tới tham quan. 

8. Tổ chức bộ máy và biên chế 

- Hội đồng nhân dân 

+ Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của xã Hòn Thơm là: 25 đại biểu.  

+ Thường trực Hội đồng nhân dân xã Hòn Thơm gồm Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân do Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân chuyên trách. 

- Ủy ban nhân dân 

+ Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã Hòn Thơm gồm: Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy 

viên phụ trách công an (công chức Trưởng Công an xã là lực lượng chính quy). 

+ Tổng số cán bộ, công chức của xã Hòn Thơm gồm: 22 người. 
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Về chuyên môn: Thạc sĩ: 02 người; Cao đẳng, Đại học: 13 người; Trung 

cấp: 06 người; đang đào tạo chuyên môn: 01 người. 

Về lý luận chính trị: Cao cấp: 02 người; Trung cấp: 17 người; Sơ cấp: 03 

người. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Hòn 

Thơm gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Hội Cựu chiến binh xã và Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh xã (hiện có 05/05 cán bộ chuyên trách). 

II. THỊ TRẤN AN THỚI  

1. Lịch sử hình thành  

Dưới Triều vua Minh Mạng, An Thới là một thôn thuộc tổng Phú Quốc, 

huyện Hà Châu, phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên nhưng bị giải thể vào đầu thời Pháp 

thuộc. 

Ngày 20/12/1902, thực dân Pháp thành lập làng An Thới với hai khu vực 

ngư dân là Cây Dừa và Dam, thuộc tổng Phú Quốc của tỉnh Hà Tiên. Ngày 

04/10/1912, làng lại bị giải thể rồi nhập vào làng Dương Đông cũng thuộc tổng 

Phú Quốc. 

Ngày 12/8/1960, Chính quyền Sài Gòn thành lập xã An Thới thuộc quận 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở hai ấp là Hưng Văn và Lạc Quới được 

tách ra từ xã Dương Đông. 

Sau khi hai miền Việt Nam thống nhất, xã An Thới nhập vào xã Dương Tơ, 

huyện Phú Quốc. Ngày 17/02/1979, Hội đồng Chính phủ (Việt Nam) lại tách xã 

Dương Tơ thành hai xã lấy tên là xã An Thới và xã Dương Tơ. 

Ngày 11/02/2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 

10/2003/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn 

thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang trong đó: thành lập thị trấn An Thới trên cơ sở một phần 

diện tích và dân số của xã An Thới và thành lập xã Hòn Thơm trên cơ sở một 

phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã An Thới. 

2. Địa giới hành chính 

Thị trấn An Thới nằm về phía Nam của đảo Phú Quốc, cách thị trấn Dương 

Đông khoảng 30 km đường bộ. 

Địa giới hành chính: Đông giáp biển Tây Nam; Tây giáp biển Tây Nam; 

Nam giáp biển Tây Nam; Bắc giáp xã Dương Tơ. 
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3. Diện tích tự nhiên, dân số và cơ cấu lao động 

3.1. Diện tích tự nhiên 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, thị trấn An Thới có diện tích là 

27,04 km2 (2.704,54 ha) trong đó cơ cấu các loại đất như sau:  

- Đất sản xuất nông nghiệp là 2.028,40 ha, chiếm tỷ lệ 75%; 

- Đất phi nông nghiệp là 651,29 ha, chiếm tỷ lệ 24,08%; 

- Đất chưa sử dụng là 24,85 ha, chiếm tỷ lệ 0,92%. 

3.2. Dân số và cơ cấu lao động 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019, thị trấn An Thới có 

37.485 người đã bao gồm dân số quy đổi (trong đó: dân số thường trú là 30.773 

người; dân số tạm trú quy đổi là 6.712 người). Toàn thị trấn có có 08 khu phố 

(KP) với tên gọi như sau: KP 1, KP 2, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6 KP 7, KP 8. 

Tổng số lao động trong các ngành kinh tế của thị trấn là 15.476 người, cụ 

thể 

- Lao động phi nông nghiệp là 11.856 người, chiếm 76,61%; 

- Lao động nông nghiệp là 3.620 người, chiếm 23,39%. 

4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Thị trấn An Thới trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ về các lĩnh 

vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng với việc triển khai các Khu 

đô thị mới, khu dân cư, nâng cấp, mở rộng và xây mới các công trình hạ tầng kỹ 

thuật theo quy hoạch của các Tập đoàn lớn như BIM, Vin Group và các doanh 

nghiệp tư nhân đến đầu tư xây dựng đã tạo nên diện mạo mới cho thị trấn đồng 

thời giải quyết công ăn việc làm có thu nhập cao và ổn định cho người dân trên 

địa bàn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ngày càng phát 

triển, mở rộng và tiêu thụ trên thị trường số lượng lớn đã góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Ngành thương mại – dịch vụ và du lịch phát 

triển mạnh mẽ; lượng khách du lịch đến tham quan và lưu trú trên địa bàn ngày 

càng tăng (năm 2017 có 248.569 lượt khách đến tham quan, lưu trú; đến năm 

2019 có 314.158 lượt khách tăng 65.589 lượt khách đạt 126,4% so với năm 

2017). Thu nhập của người dân ngày càng cao và ổn định, tỷ lệ hộ nghòe giảm 

xuống rõ rệt, tính đến 31/12/2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn thị trấn chỉ còn 0,56%. 

- Về nông - lâm - thủy sản: Sản lượng thu hoạch rau xanh, các loại khoai có 

chất bột, trái cây và gia súc, gia cầm xuất ra thị trường 1.264 tấn, giảm 25,03% 

so với cùng kỳ, nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa, một số hộ trồng trọt, chăn 

nuôi đã chuyển sang kinh doanh nhà trọ và buôn bán. Sản lượng khai thác hải 

sản 35.084 tấn, đạt 103,19% kế hoạch năm, tăng 3,19% so với cùng kỳ. Trên địa 

bàn hiện có 729 phương tiện tàu cá, 40 cơ sở nuôi cá lồng bè. 
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- Về công nghiệp - xây dựng: Sản lượng nước mắm xuất ra 4.012.890 lít, 

đạt 100,32% kế hoạch năm, tăng 0,11% so với cùng kỳ. Được sự hỗ trợ của các 

cấp chính quyền, hộ sản xuất và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tăng về 

số lượng, mở rộng sản xuất, cải tiến mẫu mã, tăng sản lượng kèm theo chất 

lượng, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm mang tính bền vững. Về xây dựng, 

Khu đô thị An Thới Phú Quốc là dự án bất động sản trên đất nền và là cầu nối 

quan trọng của các dự án bất động sản tại Nam Phú Quốc, cầu nối của 02 trung 

tâm kinh tế là An Thới và Dương Đông. Bên cạnh đó, dự án cũng được quy 

hoạch để trở thành trung tâm văn hóa du lịch, nhân văn của Phú Quốc với tổng 

diện tích gần 300 ha. 

- Về thương mại - dịch vụ, du lịch: năm 2019, tổng lượng hàng hóa các loại 

nhập về thông qua cảng An Thới là 155.260 tấn, tăng 5,97% so với cùng kỳ. 

Tổng lượng khách trong và ngoài nước đến địa phương tham quan, lưu trú là 

314.158 lượt khách (trong đó có 36.376 lượt khách nước ngoài), tăng 8,7% so 

với cùng kỳ. Đặc biệt vào tháng 02/2018, Tập đoàn Sun Group đã chính thức 

khai trương tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới vượt qua các đảo nhỏ ra thẳng 

Hòn Thơm và được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness trao tặng chứng nhận 

tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tổng chiều dài 7.899,99 m thu hút hàng 

triệu lượt khách du lịch mỗi năm. 

Cảng An Thới 

Thu, chi ngân sách luôn đảm bảo đúng quy định, dự toán của huyện và 

Nghị quyết của HĐND thị trấn giao. Tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm 

soát chi ngân sách, làm tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2019, thu 

chi ngân sách của xã có kết dư. 

TT Thu chi ngân sách Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 14,039 13,519 14,198 

2 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 9,098 12,363 9,345 

3 Cân đối ngân sách  Dư Dư Dư 
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(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Quốc) 

5. Tình hình phát triển văn hóa - xã hội  

- Về giáo dục - đào tạo: Trên địa bàn thị trấn có 03 cấp học cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu học tập của con em tại địa phương. Cơ sở vật chất trường lớp 

được đầu tư kiên cố, chất lượng giáo dục được nâng lên, tiếp tục đổi mới cải 

cách giáo dục toàn diện theo kế hoạch.  

Các trường thường xuyên quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, tiếp tục 

củng cố nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng thực 

hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các 

cuộc vận động của ngành. Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ 

tuổi trong năm 2019, giữ vững các danh hiệu đã đạt được như: Trường xanh, 

sạch, đẹp mức độ cao, chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ 

cập trung học cơ sở. 

+ Trường Mầm non An Thới (02 cơ sở) đạt chuẩn Quốc gia, có tổng diện 

tích sử dụng 7.742 m2. Bên cạnh đó thị trấn còn có 01 nhà trẻ và 11 trường Mầm 

non tư thục có tổng diện tích sử dụng 10.237 m2. 

+ Trường Tiểu học An Thới (06 cơ sở) có tổng diện tích 15.593,41  m2. 

+ Trường Trung học cơ sở An Thới (02 cơ sở) có tổng diện tích 22.344,5 

m2.  

+ Trường liên cấp (Tiểu học và Trung học cơ sở) An Thới có diện tích 

15.520 m2.  

+ Trường Trung học phổ thông An Thới có diện tích 20.000 m2. 

Năm 2019, trường có 274 em đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc 

gia, kết quả có 254/274 em đỗ, đạt 92,7%. Các trường tiếp tục triển khai kế 

hoạch dạy tốt, học tốt năm 2019, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; điều 

chỉnh dạy học đúng theo tinh thần chỉ đạo của ngành. Đội ngũ giáo viên được 

chuẩn hóa và thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao. Công tác khuyến học 

khuyến tài được quan tâm chỉ đạo, nhân dịp đầu năm học mới đã vận động được 

574,9 triệu đồng, 7.000 cuốn sách tặng cho các em học sinh nghèo, học sinh giỏi 

và khá. 
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Trường Tiểu học và THCS An Thới Trường Trung học cơ sở An Thới 1 

- Về lĩnh vực y tế: Trên địa bàn thị trấn có 01 trạm y tế có tổng diện tích 

2.552 m2, với quy mô 05 giường bệnh. Trạm y tế thị trấn An Thới tiếp nhận khám 

và điều trị cho 2.694 lượt bệnh nhân, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 179 lượt và điều 

trị nội trú 23 người; triển khai thực hiện công tác chương trình y tế quốc gia đã 

tiêm ngừa miễn dịch 3.432 lượt trẻ và tổ chức chiến dịch uống Vitamin A cho 

1.149 trẻ. Đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được tăng cường, nâng cao tay nghề, hoạt 

động hiệu quả, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

thái độ phục vụ người bệnh tận tình, chu đáo; việc cung ứng và sử dụng thuốc 

trong khám, chữa bệnh luôn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức hiến 

máu nhân đạo được 86/70 đơn vị máu đạt 122,86% vượt chỉ tiêu trên giao. Lập 

danh sách đề nghị trên cấp 1.869 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em, 612 thẻ bảo hiểm y tế 

cho các đối tượng chính sách, người có công, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người 

dân được 18.566 thẻ. 

Triển khai diệt lăng quăng và phun hóa chất phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết, tổng số 32 đợt. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các cơ sở 

dịch vụ ăn uống, buôn bán bánh kẹo, sản xuất kinh doanh thực phẩm trong các 

dịp Tết để đảm bảo sức khỏe cho đời sống người dân trên địa bàn. Công tác tiêm 

chủng được tổ chức tiêm phòng thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý các vi phạm về hành nghề y dược tư nhân và an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn. 

- Về lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao 

Các khu phố trên địa bàn đảm bảo 100% có nhà văn hóa sinh hoạt cộng 

đồng. Thực hiện chính sách “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tương thân 

tương ái trong dịp Lễ, Tết,... các ngành và doanh nghiệp tặng 1.399 suất quà trị 

giá 471,7 triệu đồng. Xây dựng mới và sửa chữa 03 căn nhà tình nghĩa, vận động 

xây dựng 05 căn nhà, sửa chữa 02 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 470 

triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, đền ơn đáp nghĩa, 

phòng chống thiên tai vận động số tiền trên 185,79 triệu đồng. Thực hiện cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” kết 
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quả có 4.272 /4.353 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2018; 5/8 khu phố đạt khu phố 

văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và thị trấn đạt đô thị văn minh năm 

2019. 

Tiếp tục kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đời 

sống văn hóa của thị trấn và các khu phố nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí “Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đã tổ chức tuyên truyền treo cờ chào 

mừng các ngày Lễ, Tết của dân tộc. 

Trạm truyền thanh phục vụ thông báo các bản tin của thị trấn và tiếp âm 

chương trình thời sự của Đài truyền thanh, truyền hình huyện, nhất là trong các 

dịp lễ, tết,... Để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân đón xuân vui tươi, lành 

mạnh, thị trấn đã tổ chức 02 đêm văn hóa ẩm thực và văn nghệ mừng Đảng - 

mừng Xuân, các trường tổ chức 03 ngày hội thi ẩm thực, hội trại, trò chơi dân 

gian và 03 đêm văn nghệ, thu hút trên 5.100 lượt người.  

Hiện nay, trên địa bàn có hệ thống luyện tập thể thao, sân vận động, sân 

bóng chuyền, sân bóng đá, bể bơi. Ngoài ra, còn có các phòng gym thu hút đông 

đảo nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao đời 

sống tinh thần cho nhân dân. Năm 2019, thị trấn đã tổ chức ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam có khoảng 3.800 

người tham gia và 01 giải bóng đá mini nam chào mừng ngày thành lập lực 

lượng công an nhân dân. Tham gia các môn thi đấu và khai mạc Đại hội Thể dục 

thể thao toàn huyện lần thứ VIII. 

- Công tác an sinh xã hội 

Thực hiện chính sách “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tương thân 

tương ái trong dịp lễ, tết. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên chi mai táng phí, trợ cấp 

cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng mới 03 căn 

nhà và sửa chữa 02 căn nhà tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 250 

triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đền ơn đáp 

nghĩa, phòng chống thiên tai vận động số tiền trên 59,49 triệu đồng. Lập danh 

sách cấp mới thẻ BHYT trẻ dưới 6 tuổi 467 thẻ, cấp mới thẻ BHYT xã đảo cho 

nhân dân được 3.385 thẻ.  

6. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a) Về hạ tầng giao thông  

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn được đầu tư nâng cấp và đồng bộ, 

tỷ lệ đường bê tông xi măng và cứng hóa đạt tỷ lệ cao. Đường phố chính dài 

13,7 km; đường khu nhà ở, ngõ xóm với chiều dài 17,9 km. Ngoài ra, dân tự 

đóng góp xây dựng được 07 tuyến chiều dài 2,361 km. Hệ thống giao thông 

bằng đường thủy, quy hoạch các bến đò cũng được quan tâm, chú trọng. Tạo 
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điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu và phát triển kinh tế giữa các đảo trên địa 

bàn. Thường xuyên kiểm tra duy tu, cải tạo hệ thống đường giao thông trên địa 

bàn cơ bản đảm bảo và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân 

dân trên địa bàn được thuận lợi, góp phần tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương.  

b) Về điện 

Toàn bộ lưới điện của thị trấn được đi ngầm, phụ tải điện dân dụng dự kiến 

của khu vực là 20.000 kW. Nguồn điện được sử dụng chung nguồn với hệ thống 

điện đảo Phú Quốc được nối mạng từ nhà máy điện chính được xây dựng tại xã 

Cửa Dương. Tuyến trung thế 22 kV được quy hoạch trên tuyến đường chính là 

tuyến điện chiếu sáng đường phố, trang trí quảng trường được thiết kế hướng tới 

mỹ quan và môi trường. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%; đường phố chính 

được chiếu sáng đạt 100%. 

c) Về cấp, thoát nước 

Nguồn nước được cấp cho thị trấn An Thới chủ yếu lấy từ hồ Suối Lớn 

được nối mạng với hồ Cửa Cạn. Mạng lưới ống cấp nước được quy hoạch tạo 

thành mạch vòng vừa nối các khu chức năng của đô thị vừa kết nối với các khu 

du lịch. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh là 100%. Hệ thống tiêu 

thoát nước trên địa bàn thị trấn thường xuyên được nạo vét, tu bổ định kỳ nên 

đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa và nước thải sinh hoạt hàng ngày của 

Nhân dân. 

d) Vệ sinh môi trường 

Phát triển kinh tế phải gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái 

và môi trường xã hội. Xác định công tác bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ 

chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp 

bách của Đảng bộ, chính quyền. Đội vệ sinh môi trường công cộng chuyển đổi 

thu gom rác vào ban đêm đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh ùn tắc giao thông 

tạo vẽ mỹ quan văn minh đô thị.  

Thường xuyên vận động, tuyên truyền đến người dân tăng cường công tác 

vệ sinh môi trường trên địa bàn và thực hiện tốt cuộc vận động “Vì môi trường 

Phú Quốc xanh, sạch, đẹp và an toàn”, hàng tháng ra quân làm vệ sinh môi 

trường trên toàn thị trấn. Đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn được 

thực hiện tốt, không để tình trạng tồn đọng rác, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, 

thị trấn kết hợp với các câu lạc bộ tổ chức thu gom rác ven biển vào Chủ nhật 

hàng tuần với mục tiêu chung bảo vệ môi trường biển đảo. 

đ) Về viễn thông 
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Để phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Hệ thống truyền hình 

cáp, internet được xây dựng với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của người dân, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế - 

xã hội ở khu vực, giúp người dân tiếp cận được với công nghệ và thông tin phục 

cho đời sống sản xuất, nâng cao dân trí. Thị trấn An Thới hiện có 01 trạm bưu 

cục thuộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang. Tổng số thuê bao là 35.648 thuê bao, trong 

đó: điện thoại di động 31.781 thuê bao; điện thoại cố định 542 thuê bao, thuê 

bao internet 3.325 thuê bao. Cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin liên lạc 

của nhân dân.  

7. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

a) Quốc phòng 

Tập trung xây dựng lực lượng thường trực duy trì chế độ trực ban, trực 

chiến đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, nhất là bảo đảm an toàn trong các ngày Lễ, 

Tết. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

ngày càng vững chắc, nâng cao ý thức cảnh giác của các thế lực thù địch. Tổ 

chức tốt việc động viên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập quốc phòng, an 

ninh, phòng chống bão lụt, cháy rừng, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu 

trên giao; tổ chức bình nghị tuyển lực lượng dân quân tự vệ. Công tác tuyển 

quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; triển khai nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi 

17; xét duyệt nghĩa vụ quân sự chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2020; khám 

sức khỏe sơ tuyển đối với công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe năm 2020 

và tổ chức bình nghị thanh niên đã qua khám sơ tuyển đủ điều kiện khám sức 

khỏe tại huyện; tham gia tập huấn, huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

b) An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định, đã 

tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm cũng như phối kết hợp 

với lực lượng Cảnh sát biển - Bộ đội Biên phòng thực hiện có kết quả các nội 

dung theo Nghị định 77 của Chính phủ, nhất là trong các ngày Lễ, Tết. Công tác 

điều tra, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật đảm bảo đúng đối 

tượng, đúng nội dung vụ việc, công tác phòng ngừa được chú trọng. Tập trung 

chỉ đạo tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường 

trấn áp tội phạm, làm tốt công tác quản lý hồ sơ, đăng ký tạm trú, tạm vắng, 

tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc Luật phòng cháy chữa cháy, Luật 

an toàn giao thông. 

8. Tổ chức bộ máy và biên chế 

Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của thị trấn An Thới là: 35 đại biểu. 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn An Thới gồm Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân do Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.  
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Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thị trấn An Thới gồm: Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Ủy 

viên phụ trách công an (Trưởng Công an thị trấn là lực lượng chính quy). 

Tổng số cán bộ, công chức của thị trấn An Thới gồm: 23 người. 

- Về chuyên môn: Cao đẳng, Đại học: 15 người; Trung cấp: 07 người, đang 

đào tạo chuyên môn: 01 người. 

- Về lý luận chính trị:  Cao cấp: 04 người; Trung cấp: 16 người; Sơ cấp: 01 

người; chưa qua đào tạo: 02 người. 

III. THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG 

1. Lịch sử hình thành  

Dưới Triều vua Minh Mạng, Dương Đông là thôn thuộc tổng Phú Quốc, 

huyện Hà Châu, phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên. Trải qua triều Thiệu Trị, Tự Đức, 

đến đầu thời Pháp thuộc, Dương Đông được đặt thuộc hạt Rạch Giá, rồi lại 

thuộc hạt Hà Tiên. Từ ngày 25/5/1874, Dương Đông thuộc hạt Phú Quốc. Từ 

ngày 16/6/1875, Dương Đông trở thành làng thuộc hạt Hà Tiên. Từ ngày 

12/8/1888, đổi thuộc hạt tham biện Châu Đốc. Từ ngày 01/01/1900, thuộc tỉnh 

Hà Tiên. Ngày 04/10/1912, nhập thêm hai làng An Thới, Lạc Phú vào làng 

Dương Đông. Những năm 1930, Dương Đông thuộc quận Phú Quốc, tỉnh Hà 

Tiên. Sau năm 1956, Dương Đông là xã thuộc quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

Sau ngày 30/4/1975, Dương Đông trở thành thị trấn huyện lỵ của huyện 

Phú Quốc và ổn định cho tới ngày nay. 

2. Địa giới hành chính 

Thị trấn Dương Đông nằm ở phía Tây Bắc của huyện đảo; là trung tâm 

kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện đảo Phú Quốc. 

Địa giới hành chính: Đông giáp xã Cửa Dương; Tây giáp biển Tây Nam; 

Nam giáp xã Dương Tơ; Bắc giáp xã Cửa Dương. 

3. Diện tích tự nhiên, dân số và cơ cấu lao động 

3.1. Diện tích 

Theo số liệu kiểm kê đất đai, tính đến 31/12/2019 thị trấn Dương Đông có 

diện tích là 15,06 km2 (1.506,20 ha) trong đó cơ cấu các loại đất như sau:  

- Đất nông nghiệp là 715,45 ha, chiếm tỷ lệ 47,5%; 

- Đất phi nông nghiệp là 790,75 ha, chiếm tỷ lệ 52,5%. 

3.2. Dân số và cơ cấu lao động 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019, thị trấn Dương Đông có 

60.415 người đã bao gồm dân số quy đổi (trong đó: dân số thường trú là 45.089 
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người; dân số tạm trú quy đổi là 15.326 người). Toàn thị trấn có 10 khu phố 

(KP) với các tên gọi như sau: KP 1, KP 2, KP 3, KP 4, KP 5, KP 6, KP 7, KP 8, 

KP 9, KP 10. 

Tổng số lao động trong các ngành kinh tế của là 29.875 người, cụ thể: 

- Lao động phi nông nghiệp là 25.374 người, chiếm 84,93%; 

- Lao động nông nghiệp là 4.501 người, chiếm 15,07%. 

4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của thị trấn Dương Đông đạt 29.245 tỷ 

đồng, trong đó:  

- Nông - lâm - thủy sản: 2.623 tỷ đồng, chiếm 8,97%; 

- Công nghiệp - xây dựng: 2.158 tỷ đồng, chiếm 7,38%; 

- Thương mại - dịch vụ, du lịch: 24.464 tỷ đồng, chiếm 83,65%. 

Tình hình thu ngân sách trên đại bàn thị trấn luôn đảm bảo đạt và vượt chỉ 

tiêu, kế hoạch đề ra. Chi ngân sách tiết kiệm, công khai, đúng mục đích. Trong 

những năm gần đây thị trấn luôn hoàn thành kế hoạch huyện giao, đảm bảo việc 

tự cân đối ngân sách nhà nước. 

TT Thu chi ngân sách 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2017 

Năm 

2018 
Năm 2019 

1 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 19,360 15,866 22,800 

2 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 16,883 13,610 18,300 

3 Cân đối ngân sách  Dư Dư Dư 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Quốc) 

Về nông - lâm - thủy sản: Do tình hình quy hoạch và chuyển đổi kế hoạch 

sử dụng đất, diện tích đất phục vụ sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, tuy nhiên 

người dân đã chủ động áp dụng kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt 

là trồng các loại hoa màu cho năng suất và kinh tế cao, đảm bảo chất lượng sạch 

- vệ sinh - an toàn thực phẩm đáp ứng phục vụ cho nhân dân và khách du lịch 

trên địa bàn. Sản lượng lương thực, thực phẩm các loại trong năm đạt 1.374 tấn, 

trong đó rau xanh đạt 322 tấn; thực phẩm đạt 1.052 tấn. Sản lượng khai thác hải 

sản đạt 117.600 tấn, giá trị sản xuất đạt 2.623 tỷ đồng, đạt 166,12% so với kế 

hoạch, tăng 4,4% so cùng kỳ. Tình hình khai thác, lượng đánh bắt thủy hải sản 

đáp ứng phục vụ nhu cầu thị trường tiêu dùng. 

Về công nghiệp - xây dựng: trong những năm gần đây, ngành công nghiệp 

- xây dựng trên địa bàn thị trấn phát triển mạnh mẽ, đa dạng và ổn định. Giá trị 

sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.158 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2018. 

Các ngành nghề phục vụ du lịch phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản 
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phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, tăng nguồn thu nhập trong nhân 

dân. Sản xuất nước mắm trong năm đạt 13,108 triệu lít, đạt 102,4% so với kế 

hoạch, tăng 7,4% so cùng kỳ.  

Về thương mại - dịch vụ, du lịch: Nhìn chung các hoạt động thương mại, 

dịch vụ, du lịch ổn định, tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nguồn hàng khá phong 

phú, đa dạng, chất lượng ngày càng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và 

đời sống của nhân dân trên địa bàn thị trấn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 

năm 2019 đạt 21.831 tỷ đồng, đạt 99,60% so kế hoạch, tăng 4,5% so cùng kỳ. 

Ngành du lịch đón du khách đến tham quan khoảng 1.068 nghìn lượt khách, đạt 

112,30% so kế hoạch, tăng 7,9% so cùng kỳ (trong đó khách tham quan trong 

nước 809 nghìn lượt, khách nước ngoài 259 nghìn lượt người). Doanh thu của 

dịch vụ, du lịch đạt 2.633 tỷ đồng, đạt 90,64% so với kế hoạch, tăng 5,2% so với 

năm 2018. Trên địa bàn thị trấn có chợ đêm Phú Quốc là nét riêng của “Đảo 

Ngọc” Phú Quốc, ở đây hội tụ tất cả những món ngon, vật lạ của vùng biển đảo 

nơi đây. Mặc dù thời gian họp chợ chỉ kéo dài mấy tiếng trong ngày nhưng chợ 

đêm Phú Quốc luôn tấp nập, thu hút lượng lớn khách du lịch. Du khách đến với 

chợ đêm Phú Quốc có thể thỏa thích mua sắm và thưởng thức những đặc sản của 

đảo Phú Quốc với đầy đủ các loại hải sản tươi sống, cùng với các sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ tinh xảo được chế biến từ nguyên liệu sẵn có trên đảo bởi đôi bàn 

tay khéo léo của người dân nơi đây và được trưng bày đẹp mắt. 

Bên cạnh đó, Phú Quốc là địa danh nổi tiếng với nhiều đặc sản quý hiếm từ 

biển, trong đó nổi bật nhất là ngọc trai. Những năm qua, nhờ áp dụng kỹ thuật 

nuôi cấy tiên tiến từ các quốc gia như Úc, Nhật… kết hợp với các điều kiện 

thiên nhiên phù hợp, nghề nuôi trai lấy ngọc ở thị trấn Dương Đông đã phát triển 

lớn mạnh và sản phẩm ngọc trai được xếp trong nhóm ngọc trai đẹp nhất thế 

giới. Sản phẩm ngọc trai mang nhiều màu sắc, kích thước và hình dáng khác 

nhau với hàng nghìn sản phẩm độc đáo như chuỗi ngọc màu trắng sữa hoặc đen 

tuyền. Ngoài ra, những nghệ nhân khéo tay xứ đảo còn tận dụng vỏ ngọc trai để 

chế tác thành các món đồ trang trí hoặc làm những mặt dây chuyền hình trái tim, 

hình cây thánh giá... được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Sản phẩm ngọc trai được 

trưng bày rất nhiều tại các gian hàng bán quà lưu niệm ở thị trấn Dương Đông, 

chợ đêm Dinh Cậu, cảng An Thới, cảng Bãi Vòng - Hàm Ninh… Hiện tại ở thị 

trấn Dương Đông có các cơ sở nuôi cấy ngọc trai lớn như: Ngọc Hiền, Quốc An, 

cơ sở nuôi cấy ngọc trai của người Nhật và người Úc… 
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Cơ sở nuôi cấy ngọc trai Sản phẩm ngọc trai Phú Quốc 

5. Tình hình phát triển văn hóa - xã hội 

- Về giáo dục - đào tạo: Được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục - đào tạo, trên địa bàn thị 

trấn đủ 03 cấp học, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em tại địa 

phương.  

+ Trường Mầm non Dương Đông (02 cơ sở) có tổng diện tích sử dụng 

7.635,7 m2. Bên cạnh đó, thị trấn còn có 01 nhà trẻ và 20 trường Mầm non tư 

thục có tổng diện tích sử dụng 12.812 m2. 

+ Trường Tiểu học Dương Đông (06 cơ sở) có tổng diện tích sử dụng 28.517 

m2. 

+ Trường Trung học cơ sở Dương Đông (03 cơ sở) có tổng diện tích sử 

dụng 20.936,7 m2.  

+ Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn còn có 02 trường Trung học phổ thông 

Dương Đông và trường Trung học phổ thông Phú Quốc với tổng diện tích sử 

dụng 47.700 m2; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phú Quốc với tổng diện tích dử dụng 10.800 m2. 

Các điểm trường tập trung thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, giáo dục ý 

thức chấp hành trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động 

lớn của ngành và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, Học sinh 

tích cực”, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, giáo dục học sinh nhằm 

nâng cao ý thức, thái độ học tập tích cực, thi cử nghiêm túc đồng thời giáo dục 

phòng chống bạo lực trong học sinh qua các tiết sinh hoạt dưới cờ. Đội ngũ giáo 

viên được chuẩn hóa và thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạt hiệu quả. 

- Về lĩnh vực y tế: Trên địa bàn thị trấn 03 phòng khám tư nhân: Phòng 

khám đa khoa SOS, Phòng khám đa khoa Sài Gòn Phú Quốc và Phòng khám đa 

khoa 30/4 Phú Quốc, 01 trung tâm y tế huyện Phú Quốc và 01 Bệnh xá Quân y 

950 đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân. Năm 2019, trạm y 
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tế thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng, triển khai kế hoạch 

tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh, phát quang bụi 

rậm, phòng ngừa dịch bệnh trong mùa mưa thường xảy ra như: bệnh sốt xuất 

huyết, vi rút Zika, tay chân miệng... Qua đó tuyên truyền vận động nhân dân đậy 

nắp dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải xung quanh nhà... kết quả hoạt động tỷ 

lệ người dân tham gia đạt tỷ lệ cao. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, 

thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được triển khai trên 

địa bàn thị trấn. Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình, luôn tuyên truyền 

vận động cho người dân. Duy trì triển khai, thực hiện tiêm chủng mở rộng 07 

loại vắc - xin cho trẻ em và phụ nữ mang thai, đảm bảo thực hiện tiêm chủng 

đầy đủ. 

- Về lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao: Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và 

sự đồng thuận của các tầng lớp người dân, phong trào tổ chức đêm văn nghệ 

mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ có 

18 tiết mục với 70 người tham gia biểu diễn. Tham gia hội diễn văn nghệ quần 

chúng do huyện tổ chức có 20 người tham gia, kết quả 01 giải nhất toàn đoàn, 

01 giải nhất tân nhạc, 01 giải nhì múa và 02 giải khuyến khích. Tham gia đờn ca 

tài tử huyện có 06 người, kết quả đạt 01 giải C, 01 giải khuyến khích, 01 giải 

chuyên đề. 

Trên địa bàn thị trấn 100% các Khu phố có nhà văn hóa - sinh hoạt cộng 

đồng, 01 sân vận động, cùng với hệ thống các sân bóng đá cỏ nhân tạo, các sân 

quần vợt tư nhân... thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt 

động thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người dân trên 

địa bàn. Thường xuyên duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao, thị trấn đã tổ 

chức chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 có 700 lượt người tham gia. 

Tích cực hưởng ứng, tham gia Đại hội Thể dục, thể thao do huyện tổ chức có 50 

cán bộ, công chức, nhân viên thị trấn tham gia, kết quả đạt 01 giải nhất môn cầu 

lông (đôi nam), 01 giải nhất, 01 giải ba môn cờ tướng, 01 giải nhì môn bóng đá, 

01 huy chương vàng và 01 huy chương đồng môn đẩy gậy, 01 giải nhì toàn 

đoàn, tham gia diễu hành có 30 đồng chí. 

Triển khai kế hoạch và phân công cán bộ, công chức xuống địa bàn 10 khu 

phố bình xét gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, gia đình hiếu học, gia đình học 

tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Qua bình xét hộ gia đình đạt văn hóa, 

khu phố văn hóa năm 2019, kết quả có 98,28% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình 

văn hóa. Ban chỉ đạo thị trấn tổ chức thẩm định khu phố văn hóa có 8/10 khu 

phố đạt chuẩn khu phố văn hóa. 

Đài phát thanh của thị trấn đã phát 262 bản tin tuyên truyền cho người dân 

về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước như: tuyên truyền kỷ niệm 

1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết; bảo 
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vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu 

HĐND thị trấn và thông báo về đầu tư xây dựng,... 

- Công tác an sinh xã hội 

Luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình thương binh, 

liệt sĩ, người có công với nước, hỗ trợ chi trả lương tháng kịp thời cho gia đình 

chính sách. Tổ chức tốt buổi họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

27/7/1947 – 27/7/2019 nhằm tri ân các anh Hùng Liệt sĩ. Thị trấn cũng đã tổ 

chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công 

với nước. Tiếp nhận đăng ký mới bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; phát thẻ bảo 

hiểm y tế cho đối tượng chính sách. 

Ngoài ra, thị trấn còn tổ chức họp mặt Tết vì người nghèo và nạn nhân chất 

độc màu da cam năm 2019, đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa 

bàn ủng hộ, quyên góp được nhiều gói quà có giá trị dành tặng quà Tết cho hộ 

nghèo, cận nghèo, trẻ em em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam.... 

6. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a) Về hạ tầng giao thông 

Hệ thống giao thông luôn được đầu tư, nâng cấp, 100% đường phố tại thị 

trấn Dương Đông đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Đường phố chính dài 30,91 

km; đường khu nhà ở, ngõ xóm với chiều dài 1,34 km. Các tuyến đường ngõ 

xóm, khu nhà ở đã bê tông hóa, hầu hết các tuyến đường đều có đủ chiều rộng 

cần thiết đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Về điện 

Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên địa bàn thị trấn đạt 100%. Nguồn 

điện được sử dụng chung nguồn với hệ thống điện đảo Phú Quốc được nối mạng 

từ nhà máy điện chính được xây dựng tại xã Cửa Dương với phụ tải điện dân 

dụng dự kiến của khu vực. Năm 2019, sản lượng điện phục vụ sinh hoạt là 

115.708.079 Kwh, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%. Toàn bộ 

lưới điện được đi ngầm bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân toàn 

thị trấn và an toàn trong vận hành, khai thác. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 

dân phát triển kinh doanh sản xuất, phục vụ tốt sinh hoạt đời sống. 

c) Về cấp, thoát nước 

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 100% số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ 

sinh; các nhà máy cấp nước trên địa bàn huyện đảm bảo thường xuyên, liên tục 

phục vụ đầy đủ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân. 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi trên địa bàn thị trấn đạt tiêu chuẩn 

hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, một số khu vực dân cư thấp hoặc phân tán sử dụng, 

khai thác nước ngầm bằng giếng khơi, giếng dạng Uncef và được lọc qua bể lọc 

hộ gia đình trước khi sử dụng. 
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Hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn thị trấn thường xuyên được nạo vét, 

tu bổ định kỳ nên đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa và nước thải sinh hoạt 

hàng ngày của Nhân dân. 

d) Vệ sinh môi trường 

Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động nhân dân hưởng ứng tham gia 

bảo vệ môi trường Phú Quốc “Xanh, Sạch, Đẹp và An toàn”. Thường xuyên 

tuyên truyền tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, học 

sinh và người dân trên địa bàn thị trấn xuống đường làm vệ sinh trên địa bàn thị 

trấn, tổ chức lễ mít - tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) làm vệ 

sinh trên các tuyến đường trong nội ô thị trấn. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến 

khu phố, tổ nhân dân tự quản nhằm nâng cao ý thức tự giác, phát huy vai trò của 

từng người dân, từng hộ gia đình trong công tác thu gom rác thải, hạn chế tình 

trạng bỏ rác gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị. Trên địa bàn thị trấn trồng 

thêm cây xanh, tại các khu vực kinh doanh, du lịch bãi tắm đều có đầy đủ các 

thùng đựng rác công cộng thu gom hàng ngày. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 

trên địa bàn thị trấn đạt 97,14%. 

Chiến dịch Phú Quốc “Xanh, Sạch, Đẹp và an toàn”. 

đ) Về viễn thông 

Thị trấn Dương Đông hiện có 01 trạm bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Kiên 

Giang. Tổng số thuê bao là 62.199 thuê bao, trong đó: điện thoại di động 53.138 

thuê bao; điện thoại cố định 1.706 thuê bao, thuê bao internet 7.355 thuê bao. Số 

thuê bao internet 131 thuê bao/100 dân phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của 

nhân dân.  

7. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội  

a) Quốc phòng 

Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, luôn chỉ đạo lực lượng trực lên kế 

hoạch trực ban, trực chiến giữ vững trật tự trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu giao 
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quân thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100%. Công tác tập 

huấn được đảm bảo, đạt kết quả cao. Cử cán bộ tham gia tập huấn theo thư chiêu 

sinh năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Trên địa bàn đã tổ chức huấn 

luyện chiến sĩ, quân nhân dự bị duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân 

số, vũ khí trang bị, phối hợp với lực lượng công an tuần tra canh gác xử lý kịp 

thời khi có tình huống xấu có thể xảy ra. Đã tổ chức huấn luyện chiến sĩ dân 

quân đạt 100% chỉ tiêu, do cụm trung đảo huấn luyện; huấn luyện 2 trung đội 

dân quân cơ động huyện đạt 100% chỉ tiêu, do Ban Chỉ huy quân sự huyện huấn 

luyện. 

b) An ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, lực lượng công an 

đã phối hợp chặt chẽ tuần tra, canh gác kiểm tra hành chính, công tác đăng ký tạm 

trú, tạm vắng trên địa bàn, tiếp nhận các thông tin báo cáo liên quan về an ninh 

trật tự, hạn chế tình hình tội phạm. Lập danh sách quản lý và thường xuyên kiểm 

tra chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh về an ninh trật tự, bến bãi. Thường xuyên 

kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí khác và 

các đối tượng lưu trú qua đêm. Đã tổ chức, phối hợp ngành chức năng của huyện 

tuần tra xử lý vi phạm, đến nay, trên địa bàn thị trấn giảm đáng kể các vụ việc xảy 

ra liên quan đến an ninh trật tự, như: cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, đánh bạc trái phép. 

8. Tổ chức bộ máy và biên chế 

Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân của thị trấn Dương Đông là: 34 đại 

biểu.  

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Dương Đông gồm Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân do Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm và 01 Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thị trấn Dương Đông gồm: Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và Ủy viên phụ trách quân sự (công chức Chỉ huy trưởng Quân 

sự), Ủy viên phụ trách công an (Trưởng Công an thị trấn). 

Tổng số cán bộ, công chức của thị trấn Dương Đông gồm: 21 người. 

- Về chuyên môn: Thạc sĩ: 02 người; Đại học, Cao đẳng: 14 người; Trung 

cấp: 05 người. 

- Về lý luận chính trị: Cao cấp: 06 người; Trung cấp: 10 người; chưa qua 

đào tạo: 05 người. 
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Mục 3 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VIỆC 

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC; SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC  

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG 

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC; SẮP XẾP 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG 

Thành lập thành phố Phú Quốc; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành 

lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc đã đảm bảo các điều kiện quy định 

tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tinh thần Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-

NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Cụ thể: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phát triển 

đô thị toàn tỉnh Kiên Giang; Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Quốc đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt2. 

- Bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

của chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Kiên Giang; phát huy tiềm năng, 

lợi thế sẵn có nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Quốc 

nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. 

- Tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý phù 

hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn; bảo đảm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các 

đơn vị hành chính sau khi thành lập. 

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn 

An Thới) đảm bảo sự đồng nhất về các yếu tố: truyền thống lịch sử, văn hóa, 

dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự 

nhiên, cộng đồng dân cư, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát 

                                           
2 Quyết định số 1197/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 

11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2030; Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030; Quyết định số 388/QĐ-TTg 

ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
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triển kinh tế - xã hội. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm góp phần 

tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa 

phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn. 

- Việc thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc sẽ tạo điều kiện 

khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các đơn vị như: hệ thống hạ tầng kinh 

tế - xã hội sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công 

trình hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá... Từ đó, 

nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, giáo dục, chăm sóc 

sức khoẻ... với điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các thành phần 

kinh tế, các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người 

dân, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. 

- Việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường cũng bảo 

đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh đối với chủ quyền quốc gia trên biển. Nâng 

cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực; lực lượng dự bị 

động viên, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với các lực 

lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn giải quyết các vụ việc phát sinh trên biển. 

- Đảm bảo phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa của địa 

phương; tạo sự thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và tạo được sự 

đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Phát huy truyền thống qua các thời kỳ và 

xây dựng thành phố Phú Quốc văn minh, hiện đại. 

II. VỀ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

Thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy 

mô dân số của huyện Phú Quốc với 09 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phú 

Quốc hiện có (giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã: xã Hòn Thơm). 

Đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Mục 2 và Điều 11 Mục III 

Chương I Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì thành 

phố Phú Quốc sau khi thành lập đã đáp ứng được 5/5 tiêu chuẩn của thành phố 

thuộc tỉnh như sau: 

1. Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Quy định quy mô dân số đối với thành phố thuộc tỉnh: từ 150.000 người trở 

lên.  

Tính đến ngày 31/12/2019, dân số thành phố Phú Quốc là 179.480 người; 

trong đó: dân số thường trú là 146.028 người; dân số tạm trú quy đổi là 33.452 

người. 

Đánh giá: Đạt. 
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2. Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Quy định về diện tích tự nhiên đối với thành phố thuộc tỉnh: từ 150 km2 trở 

lên. 

Thành phố Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 589,27 km2 (58.927,48 ha). 

Đánh giá: Đạt. 

3. Tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc 

Thành phố Phú Quốc sau khi thành lập sẽ có 09 đơn vị hành chính cấp xã 

trực thuộc bao gồm 07 xã và 02 phường. 

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc từ 10 đơn vị trở lên 

 Thành phố Phú Quốc có 09 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, đạt 

90% theo quy định. Tuy nhiên, áp dụng Điều 11 Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 quy định “Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính ở hải đảo 

gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu 

và trình độ phát triển kinh tế - xã hội phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn 

vị hành chính tương ứng”. 

Đánh giá: Đạt. 

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính đạt từ 65% trở lên 

Sau khi thành lập các phường mới Dương Đông và An Thới; thành phố 

Phú Quốc có 02 phường trên tổng số 09 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 

22,2%. Tuy nhiên, áp dụng Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy 

định “Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính ở hải đảo gồm quy mô dân số, diện tích 

tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - 

xã hội phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng”. 

Đánh giá: Đạt. 

4. Tiêu chuẩn đã được công nhận đô thị loại I, loại II hoặc loại III 

Huyện Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại II tại Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  

Đánh giá: Đạt. 

5. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

Về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội theo Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đối với đơn vị hành chính ở hải đảo 

phải đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định. 

Cụ thể: 
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STT Chỉ tiêu 

Quy định 

thành phố 

thuộc tỉnh 

Quy định đối 

với ĐVHC 

hải đảo phải 

đạt ≥ 20% 

tiêu chuẩn 

theo quy 

định 

Hiện 

trạng  

Đánh 

giá 

1 
Cân đối thu chi ngân 

sách 
Dư 

 
Dư Đạt 

2 

Thu nhập bình quân 

đầu người năm so 

với cả nước (lần) 

1,05 0,21 2,55 Đạt 

3 

Mức tăng trưởng 

kinh tế trung bình 3 

năm gần nhất (%) 

Đạt bình quân 

của tỉnh, 

(7,4%) 

1,48 

 

16,66 

 

Đạt 

4 

Tỷ lệ hộ nghèo trung 

bình 3 năm gần nhất 

(%) 

Đạt bình quân 

của tỉnh, 

(4,34%) 

5,212 0,65 Đạt 

5 

Tỷ trọng công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ trong cơ cấu 

kinh tế 

80% ≥ 16% 92,31 Đạt 

6 

Tỷ lệ lao động phi 

nông nghiệp nội 

thành, nội thị 

80% ≥ 16% 77,65 Đạt 

Đánh giá: Đạt. 

Căn cứ Điều 5 Mục 2 và Điều 11 Mục III Chương I của Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 thì huyện Phú Quốc đã đạt 5/5 tiêu chuẩn để thành lập 

thành phố trực thuộc tỉnh. 

III. VỀ TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU KHI 

THỰC HIỆN SẮP XẾP 

Thị trấn An Thới sau khi thực hiện sắp xếp (nhập nguyên trạng xã Hòn 

Thơm vào thị trấn An Thới) đã đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 

quy mô dân số của thị trấn theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 của Nghị quyết 

số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; cụ thể: 

a) Quy mô dân số 
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Quy mô dân số quy định của thị trấn từ 8.000 người trở lên. 

Quy mô dân số thị trấn An Thới là 42.095 người. 

Đánh giá: Đạt 

b) Diện tích tự nhiên 

Diện tích tự nhiên theo quy định của thị trấn từ 14 km2 trở lên. 

Diện tích tự nhiên của thị trấn An Thới là 34,29 km2 (3.429,11 ha). 

Đánh giá: Đạt 

IV. VỀ TIÊU CHUẨN THÀNH LẬP PHƯỜNG  

Đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Mục 2 và Điều 11 Mục 3 

Chương I Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính; Phụ lục 2 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đánh giá các tiêu chuẩn 

thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như 

sau: 

1. Phường Dương Đông 

a) Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thành phố thuộc tỉnh ≥ 

7.000 người. 

Dân số thị trấn Dương Đông là 60.415 người đã bao gồm dân số quy 

đổi (trong đó: dân số thường trú là 45.089 người; dân số tạm trú quy đổi là 

15.326 người). 

Đánh giá: Đạt. 

b) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Quy định về diện tích tự nhiên đối với phường thuộc thành phố từ 5,5 

km2 trở lên. 

Thị trấn Dương Đông có diện tích tự nhiên là 15,06 km2. 

Đánh giá: Đạt. 

c) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

+ Cân đối thu chi ngân sách: Thu ngân sách của thị trấn đạt 22,8 tỷ đồng; chi 

ngân sách thị trấn là 18,3 tỷ đồng, cân đối ngân sách có kết dư. 

Đánh giá: Đạt 
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+ Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 

0,69%, năm 2018: 0,45%, năm 2019: 0,28%; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm của 

thị trấn Dương Đông là 0,47 % (tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm 2017 - 2019 của 

huyện Phú Quốc là 0,65%). 

Đánh giá: Đạt. 

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: K1 = E1/Et1 x 100 = 

25.374 người/29.875 người x 100 = 84,93%.  

Trong đó: K1 là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%);  

E1 là số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị;  

Et1 là tổng số lao động làm việc ở các ngành kinh tế trong khu vực nội thị. 

Đánh giá: Đạt (quy định ≥ 80%). 

d) Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 (đạt từ 50% trở lên). Thị trấn 

Dương Đông đã được Bộ Xây dựng đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn của khu vực 

dự kiến thành lập phường tại Công văn số 2281/BXD-PTĐT ngày 27/9/2019. 

Để sớm hoàn thiện các tiêu chuẩn đảm bảo đến năm 2025 huyện Phú Quốc sẽ là 

đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang theo định hướng phát triển đô thị được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt3, thị trấn tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư, 

nâng cấp, cải tạo, xây mới các công trình hạ tầng kỹ thật, hạ tầng xã hội trên địa 

bàn kết nối đồng bộ, tạo thuận lợi phát huy tiềm năng sẵn có góp phần thúc đẩy 

kinh tế xã hội. Đến nay các tiêu chuẩn để thành lập phường đã đạt được những 

kết quả cụ thể như sau: 

Stt Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Mức 

quy định Hiện 

trạng 

Đánh 

giá Tiêu 

chuẩn 

Đối với 

hải đảo 

1 

Đất công trình 

giáo dục mầm 

non và phổ thông 

cơ sở 

m2/người ≥ 2,7 ≥ 1,35 28,88 Đạt 

2 
Trạm y tế 

(≥ 500 m2/trạm) 

trạm/5.000 

người 
≥ 1  1 Đạt 

3 Sân luyện tập m2/người ≥ 0,5 ≥ 0,25 1,26 Đạt 

                                           
3 Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chương 

trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025. 
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(≥ 3.000 m2) 

4 Chợ hoặc siêu thị Công trình ≥ 1  2 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử 

dụng công cộng 
m2/người ≥ 2 ≥ 1 2,93 Đạt 

6 

Diện tích đất giao 

thông tính trên 

dân số 

m2/người ≥ 11 ≥ 5,5 11,25 Đạt 

7 
Cấp điện sinh 

hoạt 

kwh/người/

năm 
≥ 700 ≥ 350 2.566 Đạt 

8 

Tỷ lệ đường phố 

chính được chiếu 

sáng 

% ≥ 95 ≥ 47,5 100 Đạt 

9 

Tỷ lệ hộ dân được 

cấp nước sạch, 

hợp vệ sinh 

% ≥ 95 ≥ 47,5 100 Đạt 

10 

Mật độ đường 

cống thoát nước 

chính 

km/km2 ≥ 4 ≥ 2 6,78 Đạt 

11 

Tỷ lệ nước thải 

đô thị được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ 

thuật 

% ≥ 30 ≥ 15 37,0 Đạt 

12 

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt được 

thu gom 

% ≥ 80 ≥ 40 97,14 Đạt 

Căn cứ Điều 8 Mục 2 và Điều 11 Mục 3 Chương I Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 thì thị trấn Dương Đông đã đạt 4/4 tiêu chuẩn để thành 

lập phường thuộc thành phố thuộc tỉnh. 

2. Phường An Thới (sau khi nhập xã Hòn Thơm) 

a) Tiêu chuẩn về quy mô dân số 

Tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc thành phố thuộc tỉnh ≥ 

7.000 người. 

Dân số thị trấn An Thới tính đến ngày 31/12/2019 là 42.095 người đã 

bao gồm dân số quy đổi. Trong đó: dân số thường trú là 32.730 người, dân 

số quy đổi là 9.365 người. 
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Đánh giá: Đạt. 

b) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 

Quy định về diện tích tự nhiên đối với phường thuộc thành phố từ 5,5 

km2 trở lên. 

Thị trấn An Thới có diện tích tự nhiên là 34,29 km2 (3.429,11 ha).  

Đánh giá: Đạt. 

c) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 

+ Cân đối thu chi ngân sách: Thu ngân sách của thị trấn đạt 21,433 tỷ đồng, 

chi ngân sách thị trấn là 16,152 tỷ đồng, cân đối ngân sách dư. 

Đánh giá: Đạt 

+ Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017: 

0,66%, năm 2018: 0,34%, năm 2019: 0,58%; tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm của 

thị trấn An Thới là 0,52% (tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm 2017 - 2019 của 

huyện Phú Quốc là 0,65%). 

Đánh giá: Đạt. 

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị: K1 = E1/Et1 x 100 = 

12.885 người/16.682 người x 100 = 77,24%.  

Trong đó: K1 là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%);  

E1 là số lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị;  

Et1 là tổng số lao động làm việc ở các ngành kinh tế trong khu vực nội thị. 

 Quy định tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đối với phường thuộc thành phố ≥ 

80%; tuy nhiên, áp dụng Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy 

định đối với đơn vị hành chính hải đảo đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị 

hành chính tương ứng. 

Đánh giá: Đạt 

d) Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 (đạt từ 50% trở lên). Cùng với thị 

trấn Dương Đông, thị trấn An Thới (theo phương án nhập xã Hòn Thơm vào thị 

trấn An Thới) đã được Bộ Xây dựng đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn của khu vực 

dự kiến thành lập phường tại Công văn số 2281/BXD-PTĐT ngày 27/9/2019. 

Trong thời gian qua, ngoài việc hoàn thành các quy hoạch đã được phê duyệt, 

cùng với dự án cáp treo 3 dây dài nhất thế giới được đưa vào hoạt động, khai 

thác; các công trình, dự án cũng được triển khai đồng loạt phục vụ nhu cầu du 

lịch, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn. Hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng phát 

triển, xây dựng kết nối đồng bộ trong thị trấn mà còn kết nối với các trung tâm 
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du lịch trên huyện đảo góp phần nâng cao các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, qua 

rà soát các tiêu chuẩn theo quy định thành lập phường của thị trấn đạt được như 

sau: 

Stt Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Mức 

quy định Hiện 

trạng 

Đánh 

giá Tiêu 

chuẩn 

Đối với 

hải đảo 

1 

Đất công trình 

giáo dục mầm 

non và phổ thông 

cơ sở 

m2/người ≥ 2,7 ≥ 1,35 6,56 Đạt 

2 
Trạm y tế 

(≥ 500 m2/trạm) 

trạm/5.000 

người 
≥ 1  2 Đạt 

3 
Sân luyện tập 

(≥ 3.000 m2) 
m2/người ≥ 0,5 ≥ 0,25 1,32 Đạt 

4 Chợ hoặc siêu thị Công trình ≥ 1  2 Đạt 

5 
Đất cây xanh sử 

dụng công cộng 
m2/người ≥ 2 ≥ 1 1,74 Đạt 

6 

Diện tích đất giao 

thông tính trên 

dân số 

m2/người ≥ 11 ≥ 5,5 6,67 Đạt 

7 
Cấp điện sinh 

hoạt 

kwh/người/

năm 
≥ 700 ≥ 350 2.516 Đạt 

8 

Tỷ lệ đường phố 

chính được chiếu 

sáng 

% ≥ 95 ≥ 47,5 100 Đạt 

9 

Tỷ lệ hộ dân 

được cấp nước 

sạch, hợp vệ sinh 

% ≥ 95 ≥ 47,5 100 Đạt 

10 

Mật độ đường 

cống thoát nước 

chính 

km/km2 ≥ 4 ≥ 2 4,07 Đạt 

11 

Tỷ lệ nước thải 

đô thị được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ 

thuật 

% ≥ 30 ≥ 15 37,4 Đạt 
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12 

Tỷ lệ chất thải 

rắn sinh hoạt 

được thu gom 

% ≥ 80 ≥ 40 91,43 Đạt 

Căn cứ Điều 8 Mục 2 và  Điều 11 Mục 3 Chương I Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 thì thị trấn An Thới đã đạt 4/4 tiêu chuẩn để thành lập 

phường thuộc thành phố thuộc tỉnh. 
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Phần III 

PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC; SẮP XẾP ĐƠN 

VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG 

I. HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN 

1. Tỉnh Kiên Giang 

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Kiên Giang có 

6.348,7 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 1.723.067 người; có 15 đơn vị hành 

chính cấp huyện, bao gồm: 02 thành phố trực thuộc (thành phố Rạch Giá, thành 

phố Hà Tiên) và 13 huyện (An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, 

Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Hải, Kiên Lương, Phú Quốc, Tân Hiệp, 

U Minh Thượng và Vĩnh Thuận); có 145 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 117 

xã, 16 phường, 12 thị trấn). 

Địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang: Đông giáp tỉnh An Giang, thành phố 

Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp tỉnh Bạc Liêu 

và tỉnh Cà Mau; Bắc giáp Campuchia. 

2. Huyện Phú Quốc 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019 huyện Phú Quốc có 

589,27 km2 (58.927,48 ha) diện tích tự nhiên, dân số 179.480 người (đã bao 

gồm dân số quy đổi); có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 02 thị trấn Dương 

Đông, An Thới và 08 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa 

Dương, Cửa Cạn, Hòn Thơm và xã đảo Thổ Châu. 

Địa giới hành chính huyện Phú Quốc: Đảo Phú Quốc nằm tại vùng biển 

Tây Nam thuộc tỉnh Kiên Giang. Vị trí huyện đảo có tọa độ địa lý từ 9°23’50’’ 

đến 10°32’30’’ vĩ độ Bắc và 103°15’ đến 104°40’ kinh độ Đông, cách Thành 

phố Hồ Chí Minh, Phnôm Pênh, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur khoảng 

trên dưới 01 giờ bay, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km về phía Đông, 

cách thành phố Hà Tiên 45 km về phía Tây, cách bờ biển Campuchia khoảng 18 

km, cách đường lãnh hải Campuchia - Việt Nam 4,5 km. 

3. Thị trấn Dương Đông 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019 thị trấn Dương Đông có 

15,06 km2 (1.506,20 ha) diện tích tự nhiên, dân số 60.415 người đã bao gồm 

dân số quy đổi. 

Địa giới hành chính thị trấn Dương Đông: Đông giáp xã Cửa Dương; Tây 

giáp biển Tây Nam; Nam giáp xã Dương Tơ; Bắc giáp xã Cửa Dương. 
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4. Xã Hòn Thơm 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019 xã Hòn Thơm có 7,24 km2 

(724,57 ha) diện tích tự nhiên, dân số 4.610 người đã bao gồm dân số quy đổi. 

Địa giới hành chính: Đông giáp biển Tây Nam, Tây giáp biển Tây Nam, 

Nam giáp biển Tây Nam, Bắc giáp biển và thị trấn An Thới. 

5. Thị trấn An Thới 

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2019 thị trấn An Thới có 27,04 

km2 (2.704,54 ha) diện tích tự nhiên, dân số 37.485 người đã bao gồm dân số 

quy đổi. 

Địa giới hành chính thị trấn An Thới: Đông giáp biển Tây Nam; Tây giáp 

biển Tây Nam; Nam giáp biển Tây Nam; Bắc giáp xã Dương Tơ. 

II. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC; SẮP XẾP 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG 

THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

1. Phương án thành lập thành phố Phú Quốc 

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 589,27 km2 

diện tích tự nhiên, dân số 179.480 người và 09 đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện Phú Quốc gồm: 02 thị trấn và 07 xã (nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An 

Thới để thành lập phường An Thới - giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã).  

Địa giới hành chính thành phố Phú Quốc sau khi thành lập như sau: Đảo Phú 

Quốc nằm tại vùng biển Tây Việt Nam thuộc tỉnh Kiên Giang thuộc vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. Vị trí thành phố đảo có tọa độ địa lý từ 9°23’50’’ đến 

10°32’30’’ vĩ độ Bắc và 103°15’ đến 104°40’ kinh độ Đông, cách Thành phố Hồ 

Chí Minh, Phnôm Pênh, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur khoảng trên dưới 01 

giờ bay, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km về phía Đông, cách thành phố 

Hà Tiên 45 km về phía Tây, cách bờ biển Campuchia khoảng 18 km, cách đường 

lãnh hải Campuchia - Việt Nam 4,5 km. 

2. Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - nhập xã Hòn Thơm 

vào thị trấn An Thới 

Xã Hòn Thơm không thuộc khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. 

Tuy nhiên, được sự thống nhất của Tỉnh ủy Kiên Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiến hành thực hiện phương án sắp xếp xã Hòn Thơm, cụ thể như sau: 

Nhập toàn bộ 7,24 km2 (724,57 ha) diện tích tự nhiên và quy mô dân số 

4.610 người của xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới thành thị trấn An Thới. 
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Thị trấn An Thới sau khi nhập xã Hòn Thơm có 34,29 km2 (3.429,11 ha) 

diện tích tự nhiên, dân số là 42.095 người. Thị trấn có 11 khu phố: Khu phố 1, 

Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 7, Khu phố 

8, Khu phố Bãi Nam, Bãi Chướng và Hòn Rỏi. 

Địa giới hành chính: Đông giáp biển Tây Nam; Tây giáp biển Tây Nam; 

Nam giáp biển Tây Nam; Bắc giáp xã Dương Tơ. 

3. Phương án thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc 

a) Phường Dương Đông 

Thành lập phường Dương Đông trên cơ sở nguyên trạng 15,06 km2 

(1.506,20 ha) diện tích tự nhiên và dân số 60.415 người của thị trấn Dương Đông. 

Địa giới hành chính phường Dương Đông: Đông giáp xã Cửa Dương; Tây 

giáp biển; Nam giáp xã Dương Tơ; Bắc giáp xã Cửa Dương. 

b) Phường An Thới  

Thành lập phường An Thới trên cơ sở toàn bộ 34,29 km2 (3.429,11 ha) diện 

tích tự nhiên, dân số là 42.095 người của thị trấn An Thới. 

Địa giới hành chính phường An Thới: Đông giáp biển Tây Nam; Tây giáp 

biển Tây Nam; Nam giáp biển Tây Nam; Bắc giáp xã Dương Tơ. 

III. KẾT QUẢ SAU KHI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, 

TỈNH KIÊN GIANG 

1. Tỉnh Kiên Giang  

Tỉnh Kiên Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị 

hành chính cấp huyện trực thuộc (nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 huyện); có 

144 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 116 xã, 18 phường, 10 thị trấn (giảm 01 xã 

và 02 thị trấn; tăng 02 phường). 

2. Thành phố Phú Quốc  

Thành phố Phú Quốc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên là 589,27 km2 

(58.927,48 ha) và quy mô dân số là 179.480 người; có 09 đơn vị hành chính 

cấp xã; cụ thể: 02 phường: Dương Đông, An Thới và 07 xã: Hàm Ninh, Dương 

Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. 

3. Phường Dương Đông 

Phường Dương Đông có: 15,06 km2 (1.506,2 ha) diện tích tự nhiên và dân 

số 60.415 người. Gồm có 10 khu phố với tên gọi như sau: Khu phố 1, Khu phố 

2, Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 7, Khu phố 8, Khu 

phố 9, Khu phố 10. 
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Trụ sở làm việc của phường Dương Đông: Giữ nguyên trụ sở làm việc của 

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể của thị trấn Dương Đông hiện có. 

4. Phường An Thới 

Phường An Thới có: 34,29 km2 (3.429,11 ha) diện tích tự nhiên, dân số 

42.095 người. Gồm có 11 khu phố với tên gọi như sau: Khu phố 1, Khu phố 2, 

Khu phố 3, Khu phố 4, Khu phố 5, Khu phố 6, Khu phố 7, Khu phố 8, Khu phố 

Bãi Nam, Bãi Chướng và Hòn Rỏi. 

Trụ sở làm việc của phường An Thới: Giữ nguyên trụ sở làm việc của 

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể của thị trấn An Thới hiện có. 
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Phần IV 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THÀNH LẬP 

Mục 1 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

I. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ 

1. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 

a) Mặt tích cực 

Thành lập thành phố Phú Quốc là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch chung 

huyện Phú Quốc theo Quyết định số 1197/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 

11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 và Quyết định 

số 868/QĐ/TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 

2030 và Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 

2025 tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và 

quy mô dân số hiện có sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du 

lịch tạo đà cho phát triển kinh tế xã - hội của huyện đảo Phú Quốc nói riêng và 

tỉnh Kiên Giang nói chung. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 

nhu cầu về nhân lực cho các ngành, lĩnh vực phát triển chủ lực. Bám sát mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; đẩy nhanh quá trình công 

nghiệp hoá và đô thị hoá. Hệ thống hạ tầng đô thị sẽ được đầu tư đồng bộ, theo 

hướng đô thị công nghiệp, văn minh hiện đại.  

Thành lập thành phố Phú Quốc sẽ có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo ra nhiều việc làm; thu hút lực lượng lao động 

chất lượng cao; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, có sức thu 

hút đầu tư mạnh mẽ từ trong và ngoài nước; thúc đẩy đầu tư xây dựng các tuyến 

đường giao thông trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu 

thông hàng hóa. 

Khi thành lập thành phố hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật 

sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công trình hạ tầng 

đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá. Từ đó, nhân dân sẽ được 

tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ với điều 

kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã 
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hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội 

giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập và mức 

sống của người dân. Đồng thời, sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển sẽ 

góp phần tăng thu ngân sách của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng 

mức đầu tư cho phúc lợi xã hội. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Phát triển kinh tế trên toàn thành phố đóng vai trò thúc đẩy quan hệ giao 

thương trong khu vực cũng phát triển. Tuy nhiên, do có vị trí đặc biệt Phú Quốc 

là khu vực tách biệt với đất liền, qua đó điều kiện liên hệ kinh tế thương mại với 

khu vực còn hạn chế. Mặt khác, một số khu vực nằm tách biệt với trung tâm 

kinh tế của đảo điều kiện di chuyển từ đó khó khăn hơn, nền kinh tế phát triển 

có đặc thù riêng mang tính chất đảo nhỏ. Do đó thành phố cần nhiều giải pháp, 

cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư mới có thể thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội cân bằng. 

2. Tác động đến môi trường và đời sống nhân dân 

a) Mặt tích cực 

Thành lập thành phố Phú Quốc là cơ sở để rà soát, tổ chức hợp lý các khu 

chức năng công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư, khuôn viên, cây xanh, sinh thái. 

Đồng thời đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, làm giảm áp lực lên hệ thống cơ 

sở hạ tầng đô thị, tạo ra sự cân đối giữa các khu vực nội thị, giữa khu vực nội thị 

và ngoại thị. 

Hệ sinh thái tự nhiên vốn có, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản 

địa phương sẽ được tập chung quản lý, khai thác hiệu quả hơn khi chính quyền 

thành phố có sự phân định rõ ràng trong chức năng, nhiệm vụ quản lý. Diện tích 

rừng Quốc gia và rừng phòng hộ vẫn được duy trì, bảo tồn và phát triển. 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc cũng tác động đến ý thức bảo vệ môi 

trường sống của người dân (từ nông thôn lên thành thị), qua đó chính quyền và 

Nhân dân sẽ có những biện pháp, hành động bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị 

nhất là các điểm du lịch hiện nay trên địa bàn. Từ đó, mỹ quan đô thị sẽ được cải 

thiện, môi trường sống xanh, sạch, đẹp và thân thiện tạo nên những hình ảnh về 

01 đô thị biển đảo của đất nước Việt Nam đẹp đẽ trong mắt du khách trong nước 

và quốc tế. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Đối với việc thành lập thành phố Phú Quốc sự phát triển sẽ kéo theo những 

ảnh hưởng nhất định đến môi trường. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp; sản xuất công nghiệp, xây dựng phát triển mạnh làm phát sinh 

một lượng lớn chất thải, trong đó chất thải nguy hại ngày càng gia tăng. Tốc độ 

tăng nhanh của dân số cơ học cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế 
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Phú Quốc gây nên áp lực đáng kể về nhà ở, vệ sinh môi trường và bùng nổ giao 

thông cơ giới gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn. Do vậy, sau khi 

thành lập thành phố Phú Quốc, cần phải định hướng phát triển đô thị theo hướng 

bền vững, giải quyết đồng bộ các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường.  

3. Tác động đến quản lý hành chính 

a) Mặt tích cực 

Thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 

và dân số của huyện Phú Quốc, tổ chức bộ máy của cấp ủy, chính quyền được 

giữ nguyên và ổn định như hiện nay; không làm tăng biên chế; tổ chức và hoạt 

động của các xã, phường không thay đổi.  

Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính, góp phần giải quyết 

khó khăn giảm gánh nặng cho công tác quản lý nhà nước về mọi mặt, củng cố và 

tăng cường hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Đội ngũ 

cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, nhận thức, tư duy của đội 

ngũ cán bộ, công chức cũng sẽ thay đổi tích cực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 

trị. 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện, 

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm việc hiệu 

quả hơn. Bên cạnh đó, giúp công tác quản lý nhà nước được tốt hơn, các thủ tục 

hành chính được cải cách, đơn giản hóa, cơ chế một cửa, một cửa điện tử,... giúp 

giải quyết công việc nhanh, hiệu quả hơn, giảm áp lực cho các dịch vụ hành 

chính công. 

Tăng cường, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố theo kịp xu hướng phát triển công 

nghệ trong bối cảnh hiện nay. Nhằm tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu 

quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sẽ là động lực 

quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giảm phiền hà cho người dân và 

doanh nghiệp trên địa bàn. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Thành phố Phú Quốc được thành lập sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý 

nhà nước từ chính quyền nông thôn sang thành thị, trình độ của đội ngũ cán 

bộ, công chức bước đầu sẽ gặp khó khăn khi thay đổi mô hình quản lý; công 

tác quản lý dân cư, địa chỉ liên lạc của công dân, tổ chức sẽ phải thay đổi; 

biểu mẫu, giấy tờ hành chính sẽ phải thay đổi,.... và bộ máy chính quyền phải 

nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ quản lý theo mô hình mới. Đồng thời, 

do yêu cầu đô thị hóa, số lượng giao dịch hành chính của thành phố Phú Quốc 
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sẽ tăng, nhất là ở những lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, hộ tịch... Do vậy cần 

tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại để tiếp tục bố trí, sử dụng những cán bộ, 

công chức đủ năng lực chuyên môn; tiến hành đào tạo lại những người chưa 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, những người còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy 

định đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. 

4. Tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội 

a) Mặt tích cực 

Khi thành phố Phú Quốc được thành lập thì lực lượng công an chính quy sẽ 

được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Các cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, ý thức và đời sống nhân 

dân được nâng cao góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quốc phòng, 

an ninh được tốt hơn, không để các thế lực thù địch, các phần tử phản động,... 

tuyên truyền, lôi kéo, lợi dụng. 

Bên cạnh đó, những vị trí đặc biệt quan trọng, xung yếu về quốc phòng, an 

ninh quốc gia và những trọng điểm có giá trị chiến lược về quốc phòng, an ninh, 

có tầm quan trọng đặc biệt trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vùng 

biên giới Quốc gia được quan tâm chú trọng hơn. Việc thành lập thành phố Phú 

Quốc sẽ tạo điều kiện quản lý quy hoạch hiệu quả hơn, kết hợp giữa hạ tầng đô 

thị liên hoàn với thế trận quân sự và kế hoạch tác chiến, xây dựng khu vực 

phòng thủ bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia. Khẳng định chủ quyền biển 

đảo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc cũng sẽ có những khó khăn nhất định, 

công an chính quy được tăng cường nên cần có phương án bố trí, sắp xếp cho 

phù hợp với quy mô phát triển của đô thị. Việc bố trí công an chính quy sẽ dẫn 

đến nhu cầu về trụ sở làm việc. Sau khi thành phố được thành lập, lưu lượng 

người nước ngoài và người từ các địa phương khác đến tham quan, du lịch, hợp 

tác, làm ăn, sinh sống, làm việc tại địa bàn tăng cao, đòi hỏi lực lượng công an 

phải tăng cường công tác quản lý trên địa bàn đối với các đối tượng cư trú, lưu 

trú, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an toàn cho các doanh nghiệp 

vào đầu tư trên địa bàn. 

5. Tác động nguồn vốn đầu tư 

Sau khi thành lập thành phố Phú Quốc cần đầu tư xây dựng nâng cấp, mở 

rộng hệ thống giao thông, cải tạo chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. Từng 

bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tiếp tục kêu gọi, thu hút, huy động vốn 

đầu tư và các nguồn lực sẵn có của địa phương. Cùng với đó, việc thành lập thành 

phố Phú Quốc sẽ thu hút các Tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư 

trên địa bàn, từ đó góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội của thành 
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phố. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, 

trước và sau khi thành lập thành phố Phú Quốc đều rất cần thiết và là quá trình lâu 

dài. Trên cơ sở quy hoạch, cùng với các dự án đầu tư được phê duyệt trên địa bàn, 

thành phố sẽ xác định nguồn vốn cụ thể cần phải huy động cho từng giai đoạn, 

cho từng dự án. 

6. Tác động đến kiến trúc đô thị và cảnh quan 

a) Mặt tích cực 

Hiện nay, huyện Phú Quốc đã và đang tiến hành điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chung xây dựng. Theo đó, sẽ định hướng phát triển đô thị thành phố Phú 

Quốc trên cơ sở kế thừa các nội dung trước đây, đồng thời rà soát điều chỉnh 

những nội dung bất cập nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế có sẵn tạo nên động lực 

mới, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030. Trên cơ sở đó, sẽ thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn thành phố trong thời gian tới như: thực hiện 

ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông; phát triển mạng lưới giao thông theo 

hướng cải tạo mở rộng lộ giới trên cơ sở kế thừa các quy định, căn cứ pháp lý 

trước đây, kết hợp nâng cấp, cải tạo, xây mới một số tuyến đường tạo thành mạng 

lưới đường hoàn chỉnh; nhà tang lễ trên địa bàn huyện sẽ được xây mới đồng bộ 

hoàn chỉnh theo tình hình phát triển kinh tế của địa phương. 

Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành được thực 

hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông hoa thị, giao thông khác mức, hệ 

thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện ngầm, hệ thống ga thu nước mưa, 

cống mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin 

đi trong hào kỹ thuật,...) sẽ tạo mỹ quan cho đô thị. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, đặc biệt với tiềm năng du lịch sẵn có 

của huyện Phú Quốc đã làm gia tăng nhanh chóng các cơ sở sản xuất, tiểu thủ 

công nghiệp, công trình xây dựng... dẫn đến việc tăng dân số cơ học trên địa bàn; 

vì vậy, nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn sẽ làm tăng việc xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình, dự án thương mại dịch vụ nhằm đáp 

ứng nhu cầu hiện nay, làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường xung quanh. Do 

vậy cần phải định hướng phát triển theo hướng bền vững, đồng bộ các vấn đề về 

kinh tế, kiến trúc, xã hội. 

II. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP 

XÃ – NHẬP XÃ HÒN THƠM VÀO THỊ TRẤN AN THỚI 

1. Tác động tích cực 

- Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn 

An Thới) là phù hợp với tinh thần, chủ trương Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 



78 

 

 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 

tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện và cấp xã; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của 

Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 653/2019/UBTVHQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; nhằm góp phần tinh gọn 

bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh 

giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn. Chính quyền các cấp tạo 

điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến 

giấy tờ tùy thân, địa chỉ.... không làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh 

và sinh hoạt của nhân dân. 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện sắp xếp được Trung ương, tỉnh, 

các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn quan tâm ủng hộ, hệ thống văn bản chỉ 

đạo đồng bộ, đầy đủ; đồng thời đã quán triệt và thực hiện các nghị quyết của 

Trung ương về sắp xếp với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao; 

- Công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền được các cấp lãnh 

đạo từ tỉnh đến địa phương cơ sở chủ động triển khai, tạo sự đồng thuận thống 

nhất trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; 

- Sau khi sắp xếp, tổ chức, bộ máy tại đơn vị hành chính mới được tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức được sắp xếp, bố trí phù 

hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn từ đó nâng cao chất lượng thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần vào việc cải cách chính sách tiền 

lương cho cán bộ, công chức trong thời gian tới. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tác động lớn đến hoạt động quản lý nhà 

nước cũng như tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức ở nơi sắp xếp, nhập 

đơn vị hành chính.  

Khi sắp xếp có thể sẽ gặp khó khăn vì một số cán bộ sẽ được lựa chọn tiếp 

tục công tác, một số sẽ được điều chuyển công tác khác hoặc một số sẽ phải giải 

quyết chế độ hoặc tinh giản biên chế. Do đó cần có chính sách phù hợp đối với 

số cán bộ, công chức này sau khi tiến hành sắp xếp để sớm ổn định tổ chức bộ 

máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương; ổn định đời sống của nhân 
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dân ở địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng. 

III. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

1. Kinh tế - xã hội 

a) Mặt tích cực 

Việc thành lập các phường: Dương Đông, An Thới ngoài yếu tố tất yếu 

khách quan đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ đô thị hóa hiện nay 

thì mặt tích cực khác chính là tạo ra động lực, môi trường và điều kiện cho sự 

phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuyển dịch kinh 

tế nông nghiệp thành kinh tế đô thị với dịch vụ, thương mại, công nghiệp là các 

ngành sản xuất chính; tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, 

phát huy hiệu quả và sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, thúc đẩy cơ 

sở kỹ thuật hạ tầng hiện đại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, thu hút 

mạnh đầu tư trong nước và nước ngoài. Tiếp tục thu hút lực lượng lao động có 

trình độ, linh hoạt và tích cực hơn trong việc tìm kiếm việc làm như: lao động 

trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, lao động hoạt động vận tải, người 

buôn bán lưu động; góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động thất 

nghiệp, thiếu việc làm tại địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của các 

phường và thành phố. 

Thành lập các phường sẽ có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế của từng phường cũng như toàn thành phố. Bởi quá trình hình thành và phát 

triển đô thị không chỉ gắn liền với phát triển công nghiệp mà còn gắn với phát 

triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ; thúc đẩy đầu tư xây dựng các 

tuyến đường giao thông trong vùng nội thị kết nối với ngoại thị, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao mức sống cho 

người dân. 

Ngoài ra, việc thành lập các phường tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương 

thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hưởng đầy 

đủ, kịp thời các cơ chế ưu đãi theo pháp luật; chuyển dịch được một số lượng 

lớn lao động sang làm việc ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tiếp 

tục duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm; huy động được các 

nguồn vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu phục vụ đời sống, 

sinh hoạt của người dân. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thành lập các phường trên cơ sở các thị trấn hiện hữu (khu vực đô thị) 

nên không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các 
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phường. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng đô thị đã được đầu tư xây dựng theo quy 

hoạch trên một số lĩnh vực nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ. Vì vậy, 

sau khi thành lập các phường, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có phương án để 

đẩy nhanh việc hoàn thành các công trình, dự án theo quy hoạch phân khu đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

đồng bộ, kiên cố, hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội của các phường nói riêng và toàn thành phố nói chung. 

2. Tác động về môi trường 

a) Tác động tích cực 

Việc thành lập các phường theo đúng quy hoạch chung xây dựng đô thị sẽ 

bảo đảm định hướng tổng thể phát triển đô thị theo hướng phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững, bảo đảm đời sống nhân dân và giải quyết đồng bộ các vấn đề môi 

trường. 

Thành lập các phường tạo điều kiện để rà soát, tổ chức hợp lý các khu chức 

năng công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư, khuôn viên, cây xanh, sinh thái,… Đồng 

thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông góp phần thúc 

đẩy kinh tế, tạo cảnh quan đô thị khang trang, vệ sinh môi trường trên địa bàn 

phường.  

Thị trấn Dương Đông đã được định hướng là trung tâm hành chính - dịch 

vụ công cộng, trung tâm thương mại - tài chính quốc tế, trung tâm văn hóa - dịch 

vụ du lịch; khu đô thị An Thới, chức năng cảng biển, thương mại, dịch vụ. Nên 

việc thành lập các phường sẽ tạo đà phát triển hơn nữa cho 02 phường; đồng 

thời, công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan cũng sẽ được quan tâm, đầu tư, 

nâng cao bằng nhiều biện pháp phù hợp. Việc thành lập phường thuộc thành phố 

cũng góp phần nâng cao ý thức người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi 

trường cảnh quan nhất là ở một thành phố đảo - là trung tâm du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí cao - cấp Quốc gia và quốc tế. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Mức độ ảnh hưởng đến môi trường tùy thuộc vào tốc độ phát triển kinh tế 

và chiến lược bảo vệ môi trường của các phường sau khi được thành lập. Theo 

quy luật chung thì tốc độ tăng trưởng kinh tế càng cao thì nguy cơ xuống cấp về 

môi trường càng lớn; đặc biệt với các phường thuộc thành phố đảo. Sự tăng 

trưởng nhanh chóng của các ngành công nghiệp - xây dựng sẽ làm tăng khí thải, 

bụi, rác thải, nước thải làm biến đổi các thành phần của môi trường không khí, 

đất, nước. Dân số tăng nhanh do gia tăng dân số cơ học cùng với sự phát triển 

các ngành công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn sẽ gây ra nhiều vấn đề phải giải 

quyết như nhà ở, dịch vụ, thông tin, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, việc làm, ô 

nhiễm môi trường, cùng với đó số lượng phương tiện giao thông cá nhân sẽ tăng 

nhanh làm gia tăng khói bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí.  
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3. Quản lý hành chính 

a) Tác động tích cực 

Thành lập phường Dương Đông, An Thới là yêu cầu tất yếu khi thành phố 

Phú Quốc đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hóa cao. Do vậy, về nguyên tắc 

không tác động bất lợi đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân 

dân. Ngoài ra sau khi thành lập phường, bộ máy quản lý sẽ tăng cường một số 

chức danh phụ trách các lĩnh vực cho phù hợp với công tác quản lý. 

Về mặt quản lý nhà nước, chính quyền đô thị (phường thuộc thành phố) 

ngoài một số các nhiệm vụ hiện nay, sẽ có điều kiện đáp ứng tốt hơn những 

nhiệm vụ quan trọng khác như quản lý, thực hiện các quy hoạch, quản lý trật tự 

xây dựng, quản lý đất đai theo quy hoạch, quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, quản lý 

dân cư, quản lý địa bàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bộ máy 

hành chính nhà nước ở cơ sở sẽ phải phù hợp với phát triển đô thị, đáp ứng đòi 

hỏi ngày càng cao đặt ra, góp phần nâng cao trình độ quản lý nhà nước của cán 

bộ, công chức và cả bộ máy hành chính cơ sở. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thay đổi đơn vị hành chính từ thị trấn lên phường sẽ ảnh hưởng đến 

công tác giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; các doanh 

nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn phải kê khai thay đổi lại địa chỉ đơn 

vị, gia đình cho phù hợp; các giấy tờ sở hữu liên quan cũng phải thay đổi. 

4. Tác động về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội 

a) Mặt tích cực 

Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa 

nguồn thu ngân sách là cơ sở tăng ngân sách cho khu vực phòng thủ. 

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần cũng như ý thức 

cảnh giác của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng lên góp phần củng 

cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; hạn 

chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. 

Hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp giúp cho việc đi lại được thuận 

lợi, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Việc thành lập các phường cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Việc thu 

hút đầu tư sẽ rất mạnh mẽ, hệ thống mạng lưới giao thông được mở rộng, lưu 

lượng phương tiện tham gia nhiều với tải trọng lớn; các khu công cộng được 

hình thành nhiều hơn; số lượng các dự án đầu tư vào địa bàn tăng; các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện phát triển. Từ đó, đòi hỏi lực lượng công an phải đủ 

mạnh, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc và xử lý kịp thời những vấn đề 
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phát sinh trên địa bàn, tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự 

công cộng, quản lý hành chính. 

5. Tác động nguồn vốn đầu tư 

Với vị trí, kinh tế quan trọng, khi trở thành phường sẽ có nhiều điều kiện 

hơn để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả 

nguồn lực của nhà nước, của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đồng thời 

củng cố cơ hội để tham gia chủ động hơn vào quá trình hợp tác, giao lưu phát 

triển. Sau khi thành lập các phường cần đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hệ 

thống giao thông, cải tạo chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. Từng bước 

hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tiếp tục kêu gọi, thu hút, huy động vốn đầu 

tư và các nguồn lực sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó với vị trí địa lý, đặc 

điểm tự nhiên và điều kiện hệ thống hạ tầng xã hội hiện hữu, cùng với sự phát 

triển sau khi thành lập, các phường sẽ là điều kiện lý tưởng trong việc mời gọi 

đầu tư, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài khu vực. 

6. Tác động đến kiến trúc đô thị và cảnh quan 

a) Tác động tích cực 

Tạo điều kiện để rà soát, tổ chức hợp lý các khu chức năng công nghiệp, 

dịch vụ, khu dân cư, khuôn viên, cây xanh… là tiền đề để đầu tư xây dựng mới 

các khu chức năng đô thị, từ đó có tác động đến việc thu hút, phân bố lại dân cư, 

cơ sở kinh doanh theo hướng mở rộng đô thị ra các khu nội thị mới có điều kiện 

tốt hơn về quỹ đất cũng như đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; tạo sự 

cân đối giữa các khu vực nội thị, giữa khu vực nội thị và ngoại thị. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế 

Quá trình xây dựng, phát triển các phường gắn liền với quá trình công 

nghiệp hóa, tăng quy mô, mật độ dân số, tăng trưởng kinh tế. Môi trường đô thị 

sẽ ảnh hưởng dưới áp lực của phát triển đô thị. Mặt khác nếu công tác hoạch 

định, quy hoạch, quản lý đô thị không theo kịp tốc độ phát triển có thể dẫn đến 

sự thiếu đồng bộ, không thống nhất giữa các phường trong thành phố. 

 

Mục 2 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC  

VÀ CÁC PHƯỜNG SAU KHI THÀNH LẬP 

A. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

Trước đây, Đề án thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, 

trong đó các phường dự kiến thành lập gồm: Dương Đông, An Thới, Cửa Cạn, 

Gành Dầu, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Bãi Thơm. Đề án được lập theo 

quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 về thành lập thành 

phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. 
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- Hiện trạng các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Bãi 

Thơm, Gành Dầu đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, các xã này có diện tích 

tương đối rộng, mật độ dân cư thấp; dân cư phân bố tập trung ở các khu vực ven 

biển, tuyến giao thông chính, diện tích rừng Quốc gia và rừng phòng hộ chiếm 

phần lớn diện tích tự nhiên các xã. Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, các tiêu 

chuẩn thành lập phường thuộc thành phố thuộc tỉnh chưa đảm bảo như: sân 

luyện tập (Hàm Ninh, đất cây xanh sử dụng công cộng (Cửa Cạn, Cửa Dương, 

Hàm Ninh, Gành Dầu, diện tích đất giao thông tính trên dân số (Gành Dầu), tỷ 

lệ đường phố chính được chiếu sáng (Dương Tơ, Cửa Dương, Hàm Ninh, Bãi 

Thơm), mật độ đường cống thoát nước chính (Dương Tơ, Cửa Cạn, Hàm Ninh, 

Bãi Thơm). 

- Thị trấn Dương Đông, An Thới trong thời gian qua đã được quan tâm, 

đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Đây là 2 đô 

thị trung tâm của huyện đảo Phú Quốc. Đến nay, 2 thị trấn đã đảm bảo các tiêu 

chuẩn của phường thuộc thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về phân loại đô thị; 

Đến năm 2020: Thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường 

Dương Đông, An Thới thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Giai đoạn sau năm 2020: 

Thành phố Phú Quốc sau khi thành lập bao gồm 02 phường và 07 xã. 

Trong giai đoạn tiếp theo huyện sẽ tranh thủ mọi nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, 

và các nguồn vốn khác tập trung tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng 

xã hội để nâng cấp các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Bãi 

Thơm, Gành Dầu thành phường trực thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang. Theo định hướng phát triển các xã tại các Quy hoạch được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt4 như sau: 

a) Xã Dương Tơ: Nằm trong vùng phát triển khu phức hợp du lịch, dịch vụ, 

dân cư khu vực Bãi Trường, Bãi Dài, Vịnh Đầm. Trong đó Khu đô thị mới 

Đường Bào, Khu đô thị mới Suối Lớn là khu đô thị dịch vụ du lịch. 

b) Xã Cửa Cạn: Phía Bắc đảo là Khu đô thị Cửa Cạn là khu đô thị dự kiến 

phát triển mới. Chất lượng cao, khu đa chức năng: Trung tâm nghiên cứu khoa 

                                           
4 Quyết định số 1197/2005/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 

11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2030; Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. 
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học với các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn rừng, nông nghiệp, du lịch, các hoạt 

động học tập, giáo dục, đào tạo. 

c) Xã Cửa Dương: Nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 

gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch, duy trì làng nghề truyền 

thống, văn hóa bản địa. Đây cũng là vùng dự trữ phát triển của các đô thị; Quy 

hoạch khu bãi Ông Lang: là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. 

d) Xã Hàm Ninh: Khu đô thị Hàm Ninh là khu đô thị dịch vụ du lịch, 

thương mại, đánh bắt hải sản gồm: trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch; trung 

tâm dịch vụ cộng đồng; khu dân cư làng chài và khu dân cư mới. 

e) Xã Bãi Thơm: Bãi Rạch Tràm, Vũng Trâu, bãi Đá Chồng thuộc xã Bãi 

Thơm đã được quy hoạch và định hướng là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí, 

khu du lịch sinh thái chất lượng cao và trung tâm du lịch cộng đồng. 

g) Xã Gành Dầu: Khu đô thị Gành Dầu là khu đô thị dịch vụ du lịch, 

thương mại, đánh bắt hải sản gồm: các trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng 

kết hợp quảng trường du lịch; các khu dân cư tập trung bao gồm dân cư tái định 

cư, phát triển khu dân cư mới; các khu du lịch sinh thái. 

Đây là cơ sở, tiền đề để phát triển và tạo sự lan tỏa quá trình đô thị hóa 

đang diễn ra trên địa bàn các xã, phường và toàn thành phố; góp phần thúc đẩy 

kinh tế xã hội, giảm tải lên cơ sở hạ tầng, hạ tầng xã hội của vùng nội thị 

(Dương Đông, An Thới) đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thành phố 

Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp 

Quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực; là đầu mối quan trọng 

về giao thông vận tải nội vùng và hàng không Quốc tế; là trung tâm nghiên cứu 

khoa học công nghệ chuyên ngành; trung tâm bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng 

và biển của quốc gia và khu vực. 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển bền vững đảo Phú Quốc hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo 

tồn di tích lịch sử, văn hóa; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng và 

có sự phối hợp chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh, các vùng kinh tế phát triển ở khu vực Châu Á và quốc tế. Từng bước xây 

dựng Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch cao cấp; trung tâm khoa học công 

nghệ của Quốc gia và khu vực Đông Nam Á. 

Xây dựng chương trình phát triển đô thị cụ thể, rõ ràng để khắc phục những 

tiêu chí còn thiếu, còn yếu nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc từng bước hoàn 

thiện các tiêu chí của đô thị. Đồng thời, phát triển và khai thác các điểm mạnh 

để thành phố Phú Quốc đạt các tiêu chí đô thị loại I vào giai đoạn 2021 - 2025; 

đề ra nhiệm vụ và các giải pháp để phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng 
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cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng phát triển đô 

thị bền vững, đảm bảo tương xứng với vị thế và vai trò của thành phố Phú Quốc. 

Giai đoạn đến năm 2020, tập trung hoàn thiện Đề án thành lập thành phố 

Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc đảm bảo theo các 

tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/UBTVQH13; thành phố Phú Quốc 

sau khi được thành lập sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải 

trí cao cấp, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không 

quốc tế. Đẩy mạnh phát triển đô thị theo định hướng Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc phù hợp với 

Quyết định, chủ trương của tỉnh và nhà nước. 

Giai đoạn 2021 - 2025, tập trung xây dựng thành phố Phú Quốc sớm đạt 

các tiêu chí cơ bản của đô thị loại I. Phát triển đô thị gắn với thúc đẩy nền kinh 

tế - xã hội, sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát chất lượng môi trường và nâng cao năng lực hiệu 

quả quản lý Nhà nước của chính quyền đô thị.  

Phát triển nhanh chóng, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn 

hoá, xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nền kinh tế phát triển 

toàn diện, bền vững; đời sống, vật chất và tinh thần của người dân ngày càng 

được nâng cao, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tập trung thu hút các 

Dự án đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các Dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, 

Dự án thân thiện với môi trường; trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch sinh 

thái biển, du lịch văn hóa - lịch sử. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, cân đối thu chi: Dư.  

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,6%, tỷ lệ tăng dân số 16%. 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 9%; tỷ lệ trẻ 3 - 5 tuổi đến 

trường từ 95% trở lên. 

- Tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%;  

- Tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; 

- Giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm khoảng 15%. 

- Giá trị công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm khoảng 15%. 

- Giá trị nông - lâm – thủy sản tăng bình quân hàng năm khoảng 13%. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 25.000 tỷ đồng. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
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- Giai đoạn 2021 - 2030: Duy trì, phát triển thành phố Phú Quốc trở thành 

trung tâm tổng hợp cấp Vùng. 

- Giữ nguyên địa giới hành chính theo định hướng. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức hút 

tăng dân số cơ học cho toàn đô thị và khu vực nội thị. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, việc làm. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Về giao thông: 

Tổ chức thực hiện Đề án huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành 

giao thông giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/8/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế biển đến năm 2020. 

Giao thông đường bộ: Ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối hệ 

thống đô thị là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội (đường hành lang ven biển); 

nâng cấp mở rộng các tuyến đường Quốc lộ, xây dựng các tuyến đường bộ nối 

liền các trung tâm từ thành phố về các xã; thay thế, nâng cấp và xây mới các cầu 

trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ; xây dựng các tuyến đường kết nối với các khu 

kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch. 

Công trình đầu mối giao thông: Xây dựng và nâng cấp các cảng biển và 

cảng đường thủy nội địa; xây dựng mới cảng hành khách Dương Đông, cảng Bãi 

Vòng để phát triển các đầu mối giao thông đường thủy nội vùng và liên vùng. 

- Cấp nước: 

Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án cấp nước theo Quy hoạch cấp nước 

vùng tỉnh đến năm 2025 đã được phê duyệt. Phát triển và hoàn thiện hệ thống 

cấp nước đảm bảo thời gian cấp nước liên tục trên địa bàn huyện Phú Quốc, 

trong đó ưu tiên nâng cấp và mở rộng mạng lưới cấp nước ở các phường mới 

thành lập. 

- Cấp điện và chiếu sáng: 

Khuyến khích phát triển nguồn điện sử dụng các nguồn năng lượng mới và 

các nguồn năng lượng sạch. Ưu tiên triển khai dự án kéo điện lưới cho các đảo. 

Khuyến khích đa dạng các thành phần kinh tế tham gia phát triển chiếu sáng đô 

thị. 

- Thoát nước và xử lý nước thải: 

Nghiên cứu giải pháp thoát nước tổng thể thích ứng với các tác động của 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ưu tiên cải tạo nâng cấp hệ thống thoát 
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nước chung, xây dựng hệ thống cống bao và các trạm xử lý nước thải cho các 

khu vực xảy ra ngập úng. 

- Quản lý chất thải rắn: 

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn 

đến năm 2025 đã được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, phân 

loại chất thải rắn tại các phường. Ưu tiên đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý 

chất thải rắn cấp vùng ở trên địa bàn huyện Phú Quốc và các lò đốt chất thải rắn 

đảm bảo tiêu chuẩn cho các xã đảo. 

- Nghĩa trang và nhà tang lễ: 

Tiếp tục đầu tư xây dựng theo Quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, xây dựng mới nghĩa trang nhân dân tại 

huyện Phú Quốc. 

Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng và đầu tư xây dựng 

nhà tang lễ trên địa bàn huyện Phú Quốc. 

- Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế: 

Phát triển hệ thống giao thông kết nối và đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp, khu du lịch. Trong đó tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, một số tuyến 

đường ở các khu du lịch lớn trên đại bàn thành phố Phú Quốc. 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án phát triển lâm nghiệp bền vững có 

tác động thúc đẩy phát triển du lịch ở Vườn Quốc gia Phú Quốc. 

* Giai đoạn 2021 - 2025: 

- Ưu tiên đầu tư khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu của các xã Cửa Cạn, 

Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Bãi Thơm, Gành Dầu để hoàn thiện các tiêu 

chuẩn và thành lập phường thuộc thành phố thuộc tỉnh. Đồng thời đầu tư, nâng 

các xã, phường tiếp cận với tiêu chuẩn của đô thị loại I, đảm bảo lộ trình nâng 

loại cho đô thị Phú Quốc lên loại I trước năm 2025. 

- Giao thông: Tiếp tục nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông theo quy 

hoạch của ngành. Trong đó ưu tiên nâng cấp mở rộng đường Tỉnh 975C (Bãi 

Thơm - Hàm Ninh - Bãi Khem); đường Rạch Vẹm - Rạch Tràm - Bãi Thơm. 

- Hạ tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải 

rắn và nghĩa trang tiếp tục triển khai theo quy hoạch ngành đã phê duyệt. 

- Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu du lịch: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và tiếp tục triển khai các hạ tầng 

chủ yếu tại các khu du lịch lớn của Phú Quốc để thúc đẩy phát triển du lịch. 

Nguồn lực thực hiện: 
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Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn vốn. Kết hợp vốn ngân sách 

nhà nước, vốn viện trợ phát triển chính thức ODA, mô hình hợp tác công - tư 

PPP (BOT, BTO, BT...), vốn vay và vốn của các thành phần kinh tế khác. Căn 

cứ danh mục chi tiết dự án đầu tư, kế hoạch phân bổ nguồn vốn các giai đoạn 5 

năm và hàng năm theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công của tỉnh để thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ. 

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC PHƯỜNG VÀ CÁC XÃ 

THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC  

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên đặt 

ra. Phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch, nâng cao giá trị sản xuất 

của từng ngành, từng lĩnh vực, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu 

ngành nghề tăng thêm thu nhập trong nhân dân. 

- Rà soát các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu như: sân luyện tập, đất cây xanh 

sử dụng công cộng, diện tích đất giao thông tính trên dân số, tỷ lệ đường phố 

chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính để thành lập 

phường thuộc thành phố thuộc tỉnh theo quy định; qua đó lập chương trình, kế 

hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đầu tư và nâng cấp đảm 

bảo đến năm 2025 các xã: Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Bãi 

Thơm, Gành Dầu hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thành 

phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp để 

các xã, phường dần tiếp cận với các tiêu chuẩn cao hơn của đô thị loại I trong 

tương lai. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa trong 

đầu tư phát triển nhằm thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư trên địa bàn. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực 

về y tế, văn hóa, giáo dục; sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ 

tầng… phù hợp với tốc độ phát triển của thành phố. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ 

cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đồng thời chuyển dịch cơ 

cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Chuyển dịch kinh tế gắn với 

giải quyết việc làm thường xuyên cho người lao động; đẩy mạnh công tác đào 

tạo nghề, chuyển đổi nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng 

thời xây dựng các cơ sở kinh tế có năng lực hoạt động cao làm động lực của quá 

trình đô thị hóa và phát triển bền vững. 

- Khai thác các thế mạnh về tài nguyên, đất đai, lao động... tích cực thu hút 

các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng phát triển công nghiệp, dịch 

vụ, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. 
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- Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng: Đường giao thông, hạ tầng các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; xã hội hóa đầu tư các công trình phúc lợi công cộng để 

nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn; xây dựng mạng lưới 

giao thông đồng bộ với mạng lưới cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đô 

thị. Xây dựng hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch và không gian giải trí, thể 

dục thể thao. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia về phổ cập 

tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho 

các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với 

cách mạng; tích cực thực hiện các biện pháp giảm nghèo, tạo điều kiện cho số 

lao động trong độ tuổi có việc làm, hỗ trợ vốn tạo việc làm đúng mục đích, đúng 

đối tượng và có hiệu quả. 

- Tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập 

trung công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người; theo dõi, quản lý tốt các hệ, 

loại đối tượng; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện và xây dựng, 

củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng lực lượng quân sự, công an phường vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

- Quan tâm phát triển đồng bộ, giảm dần chênh lệch khoảng cách giàu - 

nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng bộ máy 

trong hệ thống chính trị năng động, gọn nhẹ, có đủ năng lực điều hành chính 

quyền đô thị và mục tiêu là phục vụ nhân dân cho tốt hơn. 

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SAU KHI 

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

1. Về kinh tế 

a) Nhiệm vụ 

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, 

công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế; tăng thu nhập bình quân hàng năm; giải quyết tốt việc làm thường 

xuyên cho người lao động; đồng thời xây dựng cơ sở kinh tế sản xuất, dịch vụ 

đầy đủ, có năng lực hoạt động cao làm động lực của quá trình đô thị hóa và phát 

triển bền vững. 

Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm gắn với chi ngân 

sách đảm bảo cân đối tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện công khai dân chủ trong 

việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra kịp 

thời chấn chỉnh chế độ thu, chi ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước. 
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- Thương mại - dịch vụ, du lịch 

 Phát triển các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn có quy mô lớn, tạo điều 

kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh. Xây dựng thành phố Phú Quốc trở 

thành trung tâm giao thương quốc tế, khu du lịch Quốc gia với sản phẩm du lịch 

sinh thái chất lượng cao của cả khu vực Nam Bộ và hạ lưu sông Mêkông; đồng 

thời phát triển ngành thương mại dịch vụ trên cơ sở nâng cao vai trò và hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn, nâng cao 

trình độ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động, xây dựng ngành thương 

mại văn minh, hiện đại. Lập quy hoạch và có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống 

chợ, siêu thị, trung tâm thường mại, tài chính, ngân hàng, xây dựng, nâng cấp 

các trung tâm thương mại và chợ truyền thống, các chợ trung tâm cấp phường, 

khu dân cư. Xây dựng mạng lưới chợ, siêu thị với sự tham gia của các thành 

phần kinh tế và đa dạng các loại hình tổ chức phân phối. 

Phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao như: bưu chính viễn thông, 

công nghệ thông tin, vận tải, du lịch, tín dụng ngân hàng, y tế, việc làm, các dịch 

vụ khu công nghiệp, nông nghiệp… trong đó trọng tâm là phát triển hệ thống 

dịch vụ phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là khu vực 02 

phường mới thành lập. Phát triển mạnh các loại dịch vụ hội nghị, hội thảo trong 

nước và quốc tế gắn với phát triển du lịch. 

Phát huy thế mạnh của thành phố với nhiều bãi cát trắng đẹp để hình thành 

các điểm và các tuyến du lịch ven biển, phát triển du lịch hải đảo mang sắc thái 

riêng, tạo ra sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, hoạt động quanh năm, lưu 

giữ du khách dài ngày và thu hút du khách đến nhiều lần... Đồng thời, gắn phát 

triển du lịch của đảo Phú Quốc theo hướng đa dạng các loại hình và đưa đón 

khách bằng cả đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không, như: 

+ Du lịch tắm, nghỉ dưỡng biển gắn với trung tâm thể thao dưới nước: bơi 

lặn, chèo thuyền, biểu diễn cá heo, thủy cung....; 

+ Du lịch sinh thái: tham quan du ngoạn quanh đảo và các đảo nhỏ, nghiên 

cứu về các giá trị tự nhiên và văn hoá bản địa gắn với du lịch tuần trăng mật, câu 

cá, câu mực...; 

+ Du lịch thể thao: bao gồm thể thao biển, thể thao núi và du lịch mạo hiểm 

leo núi; 

+ Du lịch vui chơi giải trí, đặc biệt là một số hình thức vui chơi giải trí cao 

cấp và các dịch vụ thu hút nhiều khách du lịch; 

- Công nghiệp, xây dựng  

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch như: xây 

dựng các trung tâm thương mại Dương Đông, Dương Tơ, An Thới; nâng cấp các 

chợ Cửa Cạn, Hàm Ninh, Gành Dầu, Bãi Thơm và Dương Tơ. Khuyến khích 
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các thành phần kinh tế phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng công trình dịch 

vụ và loại hình dịch vụ như: dịch vụ vận chuyển công cộng, vận chuyển hàng 

hóa, tài chính tiền tệ.... Đẩy mạnh xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có, xây dựng mới một số tuyến 

đường nhằm đảm bảo đi lại thuận lợi giữa các trung tâm kinh tế, các khu dân cư 

và các địa danh tham quan du lịch trên đảo; nâng cấp hệ thống mạng lưới cấp 

điện bằng cáp ngầm và một số dự án kết cấu hạ tầng khác (dự án cấp nước, thoát 

nước, xử lý chất thải...). Xây dựng các khu du lịch quy mô lớn, có các khu vui 

chơi giải trí đa dạng, các trung tâm dịch vụ, thương mại để kéo dài thời gian lưu 

trú của khách du lịch. 

Phát triển những ngành công nghiệp sạch, giải quyết việc làm và sản xuất 

hàng hoá phục vụ khách du lịch không gây ô nhiễm, không xâm hại đến môi 

trường du lịch của đảo. Tập trung sản xuất các ngành công nghiệp thực phẩm, 

đồ uống, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp đồ trang sức và đồ 

lưu niệm, công nghiệp phục vụ vận tải thủy và đánh bắt thuỷ sản, công nghiệp 

chế biến nước mắm đặc sản (không làm ảnh hưởng đến du lịch). Công nghiệp, 

thủ công nghiệp và chế biến thuỷ sản cần duy trì và nâng cao chất lượng, kiểu 

dáng mẫu mã các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới nhằm phục vụ khách 

du lịch tham quan mua tặng phẩm lưu niệm (như nước mắm Phú Quốc, hàng đồ 

gỗ, thuỷ sản chế biến...) 

 - Nông - lâm, thủy sản 

 Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của đảo Phú Quốc theo hướng bảo vệ tài 

nguyên rừng phục vụ du lịch sinh thái; phát triển nông nghiệp chủ yếu theo 

hướng sạch, chất lượng cao phục vụ du lịch. Phối hợp với các cơ quan chức 

năng tỉnh đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho 

nông dân; triển khai thực hiện quy hoạch chuyển đổi cơ cấu trên đất lúa, quy 

hoạch phát triển thủy sản, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phát triển ngành nghề 

nông thôn; cung cấp và phổ biến thông tin rộng rãi về dự báo thị trường, giúp 

nông dân định hướng đầu tư. Khuyến khích tăng nhanh diện tích trồng rau sạch, 

trồng cây ăn trái có chất lượng. Phát triển mạnh các đề án, các mô hình chăn 

nuôi bò, heo, gia cầm an toàn sinh học ở vùng ngoại thị. Bảo vệ nghiêm ngặt 

rừng nguyên sinh quý giá của đảo Phú Quốc, phát triển đa dạng sinh học các loài 

động thực vật. Nhiệm vụ chính của lâm nghiệp là bảo vệ, quản lý tốt khu bảo tồn 

quốc gia và trồng rừng trên các đồi trọc.  

Phát triển khu sản xuất giống hải sản công nghiệp tập trung tại An Thới, 

sản xuất giống các loại tôm, bào ngư, cá cảnh (bao gồm cả việc sản xuất và lưu 

giữ các loại giống gốc bố mẹ)... cung cấp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Phát triển nuôi trồng các loại thuỷ đặc sản như trai ngọc, đồi mồi, tôm hùm, cá 

lồng,... vừa phục vụ du lịch (thực phẩm, đồ lưu niệm, điểm tham quan) vừa có 

sản phẩm xuất khẩu. Phát triển nuôi cá cảnh xuất khẩu; nghề đánh cá nổi gắn với 
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công nghiệp chế biến nước mắm đặc sản Phú Quốc, chế biến mực cao cấp tại 

Dương Đông và An Thới. 

b) Giải pháp 

- Thương mại - dịch vụ, du lịch 

Tập trung kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn thành 

phố như: Hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm dừng chân... cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ du lịch đi đôi với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển 

thị trường xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch tâm linh của thành phố Phú 

Quốc, gắn liền với đầu tư và chính sách phát triển đồng thời tích cực triển khai 

thực hiện hợp tác, liên kết với các địa phương khác hình thành các tuyến du lịch 

hoàn chỉnh, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và liên quan đến du lịch. 

Phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ theo hướng hiện đại, xây 

dựng hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phù hợp với từng khu vực địa 

phương, đẩy mạnh công tác quản lý thị trường. Phát triển dịch vụ vận tải đáp 

ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khánh. Tăng cường xã hội hóa dịch vụ 

vận tải. Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, khai thác tốt và nâng cao chất lượng các 

dịch vụ tài chính ngân hàng. 

- Công nghiệp, xây dựng 

Thu hút các ngành công nghiệp phù hợp với đặc điểm địa phương. Đẩy 

mạnh hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kêt cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp. Hoàn thành hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn quy định. 

Tập trung hỗ trợ việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không phù hợp với quy hoạch 

đô thị, thuộc diện cần di dời ra khỏi khu dân cư, khu quy hoạch đô thị vào các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để ổn định sản xuất. Khuyến khích 

các doanh nghiệp phát triển những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có thị trường 

tiêu thụ lớn; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đô thị. Cụ 

thể là: các dự án xây dựng đô thị hiện đại; các dự án về xây dựng mạng lưới hệ 

thống giao thông vận tải; các dự án cung cấp điện; dự án về cấp, thoát nước; các 

dự án về bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc; dự án xử lý thu gom xử lý rác 

thải rắn, đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung đảm bảo môi trường, chương 

trình cho xây dựng trường học, bệnh viện và các thiết chế văn hóa. 

- Nông - lâm, thủy sản 

Rà soát các diện tích cây trồng trên địa bàn, đối với các diện tích, loại cây 

trồng không mang lại hiệu quả kinh tế cao thì xây dựng cũng như hướng dẫn 
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người dân áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống người 

dân. 

Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, công ty để xây dựng các chương 

trình đào tạo nghề phù hợp, sát với nhu cầu thực tế của các đơn vị nhằm giải 

quyết việc làm cho người dân trên địa bàn; phát triển các ngành nghề nông thôn 

nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Khuyến 

khích đầu tư hiện đại hóa khâu bảo quản chế biến sản phẩm ngành nông nghiệp 

nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Đồng thời liên hệ, 

tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất 

đến tiêu thụ góp phần đẩy mạnh sản xuất và tháo gỡ khó khăn cho nông dân. 

2. Quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị 

a) Nhiệm vụ 

- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng 

phát triển đô thị đảo Phú Quốc theo mô hình khu kinh tế để trở thành động lực 

phát triển của tỉnh Kiên Giang. 

 - Phát triển hạ tầng xã hội của đô thị. 

 - Xóa nhà tạm, kiên cố hóa nhà ở trong khu dân cư; thu hút đầu tư, xây 

dựng thêm các khu đô thị mới, khu dân cư. 

- Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng quy mô các công trình công cộng. 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình y tế, mở rộng quy mô số lượng 

giường bệnh. 

- Tăng số lượng các trường Trung học chuyên nghiệp. 

- Xây dựng thêm công trình văn hóa - thể dục thể thao. 

- Xây dựng thêm trung tâm thương mại, chợ và siêu thị. 

- Triển khai xây dựng các dự án ưu tiên về giao thông. 

- Tăng công suất nhà máy nước, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước 

đô thị. 

- Xây dựng trạm xử lý và mạng lưới thoát nước thải; tách riêng hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước mưa. 

- Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng; nâng công 

suất cấp điện; mở rộng mạng lưới chiếu sáng. 

- Xây dựng mới, mở rộng các công viên cây xanh công cộng. 
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- Mở rộng mạng lưới thu gom chất thải rắn và xây dựng nhà tang lễ. 

b) Giải pháp 

- Phát triển hạ tầng xã hội của đô thị. 

Nhà ở: Thực hiện hoàn thiện dự án khu dân cư, khu đô thị, khu trung tâm 

Văn hóa thể thao và Khu đô thị sinh thái Phú Quốc, kêu gọi đầu tư xây dựng các 

khu dân cư, khu nhà ở mới. 

 Công trình công cộng: cải tạo, mở rộng khu Trung tâm hành chính của 

thành phố tại khu hành chính hiện nay; nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các cơ 

quan hành chính các cấp, công trình công cộng; điều chỉnh địa giới hành chính 

nội thị; đảm bảo chỉ tiêu đất dân dụng đạt trên 118,5 m2/người và đất xây dựng 

công trình công cộng cấp đô thị đạt từ 6 - 7 m2/người. Đến năm 2030 các chỉ 

tiêu trên lần lượt đạt 120 m2/người và 7 m2/người. 

Công trình y tế: Nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc 

đến năm 2020 lên quy mô 250 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II. 

Đầu tư củng cố, nâng cấp tuyến y tế xã phường; hiện nay huyện đã đầu tư, nâng 

cấp đảm bảo đạt 3,73 giường/1.000 người đủ tiêu chí đô thị loại II (2030). Đầu 

tư, xây dựng các công trình xử lý rác thải, chất thải y tế tại các bệnh viện, trung 

tâm y tế, đạt tiêu chuẩn môi trường; mua sắm bổ sung và trang bị mới các trang 

thiết bị y tế còn thiếu so với chuẩn Quốc gia về y tế. 

Công trình giáo dục đào tạo: Nâng cấp, mở rộng và xây dựng bổ sung 2 

trường Trung học phổ thông và các trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 

dạy nghề; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học đảm 

bảo 100% phòng học được kiên cố hóa, nâng cao số lượng trường học đạt chuẩn 

Quốc gia. 

Công trình văn hóa - thể dục thể thao: Xây dựng trung tâm văn hóa, vườn 

hoa công viên cấp đô thị; nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất cho các công trình văn 

hóa hiện hữu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc, sân vận động, nhà thi 

đấu, bể bơi, sân tennis của Khu liên hợp thể thao; nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất 

cho các công trình văn hóa - thể dục thể thao hiện hữu. Đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng khu trung tâm văn hóa thể thao và đô thị Phú Quốc. 

Công trình thương mại dịch vụ: Đẩy nhanh xây dựng các trung tâm thương 

mại Dương Đông, An Thới, Dương Tơ và hoàn thiện hệ thống chợ trên địa bàn 

thành phố. Định hướng đến năm 2020 có 13 công trình thương mại dịch vụ; đến 

năm 2030 có 15 công trình. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Giao thông đô thị: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng 

nhằm kết nối đô thị Phú Quốc với các địa phương lân cận như: tuyến đường trục 

Nam - Bắc xuyên đảo (An Thới - Dương Đông - Bãi Thơm) đạt tiêu chuẩn chất 
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lượng cao. Nâng cấp các tuyến đường nhánh nối từ đường trục xuyên đảo và 

tuyến quanh đảo đến các điểm du lịch, các trung tâm kinh tế và các khu dân cư 

trên Đảo; đường du ngoạn quanh Đảo dẫn đến các điểm du lịch bờ biển; đường 

du ngoạn lên núi đến các điểm ngắm cảnh; đường đến các trang trại, đường nội 

thị. Ngoài ra, sẽ phát triển thêm đường mòn xuyên rừng núi dành cho khách 

thám hiểm và tăng số tuyến cáp treo khi có nhu cầu đưa du khách lên một số 

đỉnh núi song vẫn giữ gìn được cảnh quan môi trường thiên nhiên. Nghiên cứu 

xây dựng tuyến đường sắt trên cao đi ven biển quanh đảo, có đoạn chen vào 

rừng già, có đoạn đi qua rừng ngập nước, dọc đường có nhiều điểm ngắm cảnh 

hoặc tham quan. Các tuyến đường giao thông trong các khu đô thị mới; cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường hiện có nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị, kết 

nối đô thị với nông thôn, tăng diện tích đất và mật độ đường giao thông theo tiêu 

chí của thành phố. 

Cấp nước: Xây dựng bổ sung các trạm cấp nước theo quy hoạch; xây dựng 

mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị đảm bảo đến 2020 - 2030 đáp ứng tiêu 

chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị đạt 110 - 120 lít/người/ngày.đêm, đạt 

tỷ lệ 100% dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch. 

Thoát nước mưa, thoát nước thải: xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 

đô thị theo quy hoạch chung; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp và khu vực chưa có hệ thống thoát nước phải lập dự án quy hoạch nước 

thải riêng và xây dựng các trạm xử lý nước thải; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản 

xuất đảm bảo yêu cầu thoát nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; di dời 

các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khu vực ngoại thị. Các 

cơ sở sản xuất mới có trạm xử lý nước thải đạt 100%. 

Xử lý chất thải: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp nhà máy xử lý chất 

thải rắn; triển khai công tác thu gom, xử lý chất thải rắn. Đến năm 2025, tỷ lệ 

chất thải rắn khu vực nội thị mở rộng được thu gom 100%, tỷ lệ chất thải rắn 

khu vực nội thị được xử lý hợp vệ sinh 95%.  

Cấp điện, chiếu sáng đô thị: Nâng công suất trạm 110 kV Phú Quốc lên 

(40x25) MVA; bổ sung 10 trạm biến áp công suất 12.500 kVA; di chuyển một 

số tuyến đường điện; nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện cho phù hợp; từng 

bước ngầm hóa mạng lưới điện khu vực nội thị và đô thị mới; nâng công suất 

cấp điện, mở rộng mạng lưới chiếu sáng. Đảm bảo đến 2025, tỷ lệ đường phố 

chính nội thị được chiếu sáng 100%; tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng trên 100%. 

Bưu chính - viễn thông: Nâng cấp mở rộng tổng đài trung tâm thành phố, 

lắp đặt tăng thêm số thuê bao điện thoại. 

Công viên cây xanh: tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật từng bước đồng bộ và hoàn chỉnh, đồng thời tiến 

hành chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống hè đường, cây xanh, chiếu sáng, 
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thoát nước, vệ sinh đường phố; xây dựng đô thị theo hướng “sạch, xanh, sáng, 

đẹp”. Đầu tư xây dựng mới, mở rộng điện tích công viên cây xanh công cộng, 

cần tăng thêm 1.500 m² cây xanh khu vực nội thị. 

3. Kiến trúc cảnh quan đô thị 

a) Nhiệm vụ 

- Lập và phê duyệt các Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch 

phân khu chức năng, Quy hoạch chi tiết; lập, thực hiện tốt Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị. 

- Kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới. 

- Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến phố chính theo tiêu chí văn minh 

đô thị. 

- Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích hiện có. 

b) Giải pháp 

- Xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: Lập và phê duyệt 

đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Quốc đến 2025 tầm 

nhìn đến 2050; lập và phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu chức năng, quy 

hoạch chi tiết; lập, ban hành và thực hiện tốt Quy chế quản lý quy hoạch kiến 

trúc đô thị. 

+ Giai đoạn đến 2030: Thực hiện tốt theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến 

trúc đô thị. 

- Khu đô thị mới: Đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ các khu đô thị mới 

theo quy hoạch đã duyệt; thực hiện các Dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị 

hiện hữu. 

+ Giai đoạn đến 2030: Hoàn chỉnh ít nhất 1 khu đô thị mới xây dựng đồng 

bộ; lập thêm các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị; tiếp tục thu hút đầu tư, triển 

khai xây dựng phát triển đồng bộ các khu đô thị mới. 

- Tuyến phố văn minh đô thị - không gian công cộng: Xây dựng tiêu chí 

công nhận các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn nội thị; đầu tư nâng cấp, 

cải tạo các tuyến đường chính, đảm bảo tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên 

tổng số đường chính khu vực nội thị đạt trên 30% (đến 2025) và 50% (đến 

2030). Đầu tư xây dựng thêm 3 không gian công cộng, duy tu nâng cấp 5 không 

gian công cộng hiện có, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 08 không gian công 

cộng. 

- Bảo tồn di sản: Duy trì, thu hút các nguồn vốn nâng cấp, bảo tồn trùng tu 

tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa hiện có, đảm bảo tỷ lệ các di sản văn hóa 

thường xuyên được trùng tu tôn tạo đạt trên 65% - 70%. 
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4. Phát triển văn hóa - xã hội 

- Giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học 

sinh. Tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hóa trường học và kế hoạch xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để nâng 

cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo nghề. 

- Đẩy nhanh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào từng lĩnh 

vực của đời sống xã hội; hàng năm dành một phần ngân sách để hỗ trợ chi phí 

nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, 

chăn nuôi; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, 

nhất là quản lý giáo dục và giảng dạy trong trường học. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ 

văn hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, phát triển các loại 

hình văn hóa dân lập. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, 

trong cộng đồng dân cư.  

- Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể dục thể thao; nâng cấp 

cơ sở vật chất, máy móc, phương tiện hoạt động của hệ thống truyền thanh từ thị 

đến khu phố, thôn, xóm để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp lụât của nhà nước đến mọi người dân.  

- Thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia; nâng cao chất lượng công 

tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm đối với người. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông dân số, kế 

hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chăm sóc người 

già, người tàn tật.  

- Tiếp tục thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dự án giải quyết 

việc làm; giới thiệu việc làm; vận động xây dựng, phát triển quỹ vì người nghèo. 

5. Xây dựng nông thôn 

- Mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2021, thành phố Phú Quốc có 100% các xã 

đạt bộ tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn 

minh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại, đồng bộ, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp 

đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển 

nông thôn với đô thị theo quy hoach; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn 

định, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo 

vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng 

cao. 
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 - Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông 

thôn mới trên địa bàn thành phố, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, đảm 

bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự xã hội an toàn với phương 

châm phát triển kinh tế - xã hội là kết nối giữa đô thị với nông thôn theo hướng 

hiện đại và giữ vững được truyền thống, bản sắc. Phấn đấu đến năm 2025 có ít 

nhất trên 30% số xã trên địa bàn thành phố hoàn thành bộ tiêu chí mới nâng cao 

theo quy định của tỉnh. 

Tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu các xã, phường, đẩy mạnh công 

tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hệ thống giao thông, hệ thống cấp, thoát 

nước, cấp điện. 

Đầu tư, hoàn thiện các cụm công nghiệp, ưu tiên bố trí các doanh nghiệp 

đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, hình thành các trung tâm thương mại 

nằm trong quy hoạch, đẩy mạnh dịch vụ gắn với các khu vực đô thị trung tâm, 

các khu di tích lịch sử, du lịch tâm linh. 

Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, áp dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

6. Tài nguyên - môi trường 

a) Nhiệm vụ 

- Hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân trên địa bàn; tăng 

cường quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng 

sản; nâng cao năng lực trong công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn, 

phân bổ hợp lý quỹ đất theo chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thực hiện 

đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt việc 

thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, 

chất thải y tế và chất thải nguy hại theo mục tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở chăn nuôi và giết mổ 

gia súc, gia cầm; ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm môi trường và xử lý 

nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền quy 

định. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, việc hành nghề 

khoan khai thác nước dưới đất. 

b) Giải pháp 

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, tài nguyên, khoáng sản để mọi hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nhân 

dân nắm bắt, từ đó nghiêm túc thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô 
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nhiễm ra khỏi khu vực đô thị, khu vực dân cư; tập trung hoạt động sản xuất tại 

các khu công nghiệp theo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô 

nhiễm môi trường, không để hình thành các cơ sở mới thuộc loại hình sản xuất 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao tại các khu vực đông dân cư nông thôn. 

Tổ chức triển khai tốt các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố như 

“Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn tại nguồn”, chương trình “Thu gom 

chất thải nguy hại trong cộng đồng dân cư”. 

Tập trung thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất. Xử lý dứt điểm các tranh chấp về đất đai. 

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 

2030; Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến 

năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Quốc đẩy nhanh việc đầu tư, xây dựng các dự án nhà máy xử lý rác 

thải công nghệ tiên tiến; đồng thời ưu tiên nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước 

chung, xây dựng hệ thống cống bao và trạm xử lý nước thải trong giai đoạn đến 

năm 2025. Để đảm bảo tình hình hình thu gom và xử lý chất thải, nước thải trên 

đại bàn thành phố với hiện trạng phát triển và trong tương lai. 

7. Quốc phòng, an ninh 

a) Nhiệm vụ 

 Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, 

an ninh. Tiến hành xây dựng các công trình phòng thủ cho các thành phần cơ 

bản của thế trận phòng thủ khu vực trên phạm vi toàn thành phố, tiến hành xây 

dựng theo từng giai đoạn, ưu tiên các công trình phòng thủ trên các hướng 

phòng thủ và các khu vực quan trọng. Xây dựng quốc phòng toàn dân và thế trận 

an ninh nhân dân vững chắc. 

Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, đủ về số 

lượng và chất lượng, được trang bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo vững mạnh về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng và nâng cao chất lượng lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tích cực đấu tranh phòng chống tội 

phạm, hạn chế và giảm thiểu các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh cải 

cách tư pháp, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân và các vấn 

đề phức tạp khác nảy sinh. 
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- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp công tác công an, tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần ổn định an ninh 

chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống 

phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Thường xuyên mở các đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

b) Giải pháp 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị quyết TW 8 

(Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.  

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân thành phố triển khai tốt các quy định của Chính phủ về xây dựng khu vực 

phòng thủ và hoạt động của các lực lượng trong phòng thủ khu vực. Tổ chức tốt 

công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ và phối 

hợp diễn tập với các đơn vị chủ lực theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Công an, quân sự thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình hành 

động giữa công an, quân sự với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây 

dựng cơ quan, doanh nghiệp, khu phố, ấp, địa bàn dân cư an toàn về an ninh trật 

tự, gắn với xây dựng khu phố, ấp văn hóa. 

8. Nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị 

a) Nhiệm vụ 

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đối với công tác 

dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ 

luật trong Đảng và toàn xã hội để xây dựng và phát triển thành phố nhanh, bền 

vững. 

- Đẩy mạnh việc phát huy dân chủ trong quá trình phát triển đô thị. Xây 

dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh và không ngừng 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, 

giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tập chung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có 

trình độ và năng lực, nhất là năng lực thực tiễn; đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 

cấu nhằm đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống 

chính trị của thành phố. 

- Thực hiện đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 
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quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác phản biện xã hội, 

nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. 

b) Giải pháp 

- Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực quản lý, hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; đẩy mạnh phân 

cấp quản lý nhà nước về đô thị, thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. 

- Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy 

mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao vai trò giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân; 

tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc 

cho sự phát triển thành phố. 

- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 

thường xuyên rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; đặc biệt là quan tâm tạo 

nguồn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất 

đạo đức và trưởng thành từ thực tiễn công tác. 

9. Cải cách hành chính 

a) Nhiệm vụ 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục ở một số lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư, đất đai, 

xây dựng, thuế, y tế, giáo dục, chính sách xã hội, bảo hiểm,... bảo đảm sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 

mức từ 85% trở lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp khi 

thực hiện. 

- Thực hiện cải cách hành chính, tập trung khâu đột phá là cải cách thủ tục 

hành chính, đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền 

các cấp. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện 

đại, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Cải tiến 

phương thức làm việc của bộ máy chính quyền các cấp theo hướng công khai, 

minh bạch, chống nhũng nhiễu, cửa quyền; quy định chế độ công khai để nhân 

dân và các tổ chức xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cán bộ, công 

chức. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, phân 

cấp mạnh, rõ ràng công tác đầu tư, quản lý đô thị cho thành phố, khai thác hiệu 

quả các nguồn lực tại chỗ để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có cơ chế 

khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; thực hiện tốt chính sách xây 

dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm,… 

để thu hút đầu tư; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng để hình 
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thành các thành phần kinh tế phát triển nhanh và hiệu quả. Tổ chức tốt và đa 

dạng các hình thức huy động vốn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ưu 

tiên những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. 

- Thực hiện có hiệu quả các cơ chế khoán biên chế và kinh phí tại các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 

đơn vị. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều 

hành các cơ quan; nhất là thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông. Đầu tư 

cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã. Đổi 

mới phương thức và lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo điều hành và nâng cao 

trách nhiệm người đứng đầu. 

b) Giải pháp 

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành 

chính, tổ chức rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế 

những thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện tốt việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại thành phố và 

các phường, xã. 

 - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tại các 

cơ quan, đơn vị, phường, xã thực hiện việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của 

các cơ quan thông qua sử dụng đồng bộ các phần mềm dùng chung gắn liền với 

hoàn thiện quy trình giải quyết công việc theo chuẩn mực quản lý chất lượng 

ISO. 

Từng bước cải cách bộ máy nhà nước ở đô thị theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả, tiến tới xây dựng chính quyền đô thị trong sạch, vững mạnh. 

D. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC 

CẤP 

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI THÀNH LẬP THÀNH 

PHỐ PHÚ QUỐC 

Cơ bản giữ nguyên tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

hệ thống chính trị của huyện Phú Quốc hiện tại. Tiến hành rà soát, đánh giá, 

phân loại để tiếp tục bố trí, sử dụng những cán bộ, công chức đủ năng lực 

chuyên môn; tiến hành đào tạo lại những người chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
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vụ, những người còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện việc tinh giản 

biên chế 10 % từ nay đến năm 2021 theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP 

XÃ MỚI HÌNH THÀNH SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP VÀ THÀNH 

LẬP PHƯỜNG 

1. Đối với các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp và thành lập 

phường An Thới 

1.1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị tại phường An Thới sau khi sắp xếp 

Việc sắp xếp, kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính cấp 

xã sau khi thực hiện sắp xếp theo quy định của Luật, Điều lệ và các quy định 

khác liên quan sau khi Nghị quyết của cấp thẩm quyền có hiệu lực. 

1.2. Kiện toàn, quản lý các lĩnh vực khác tại phường An Thới 

- Quản lý, quy hoạch, trụ sở, công trình, giao thông, thủy lợi, điện, giáo 

dục, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền 

thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; quản lý, sử dụng các loại giấy tờ 

liên quan đến công dân, tổ chức;… theo quy định hiện hành của pháp luật; 

không làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền 

các cấp; sinh hoạt, hoạt động, sản xuất, kinh doanh… của các tổ chức và nhân 

dân trên địa bàn.  

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến các nguồn vốn vay, dự án 

đang đầu tư, xây dựng,… trên địa bàn có trách nhiệm tiếp tục phối hợp thực 

hiện, điều chỉnh để không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, thi 

công, thực hiện.  

- Có phương án phân bổ, sử dụng ngân sách, quản lý tài sản nhà nước… 

trên địa bàn thị trấn trong thời gian nhất định để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh 

tế - xã hội ở các địa phương. 

- Nhập các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan hành chính, các 

đơn vị khác của 2 đơn vị như: trạm y tế, các trường mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thành 1 trường cùng cấp. 

1.3. Phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ công 

chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phường 

An Thới sau khi sắp xếp (Phương án số 1595 của UBND tỉnh ngày 24/7/2019) 

1.3.1. Tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức khác: 

a) Tổ chức Đảng 

Đảng bộ của đơn vị hành chính cấp xã mới sắp xếp tương ứng với đơn vị 

hành chính mới. Ban Thường vụ thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của đơn vị hành chính cấp xã 
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mới. Ban chấp hành Đảng ủy phường An Thới: gồm Bí thư Đảng ủy, 03 Phó Bí 

thư Đảng ủy (tăng 01 Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng và trong 

thời hạn 5 năm sẽ sắp xếp chỉ còn 2 phó bí thư đúng theo quy định của Trung 

ương) và 11 Ủy viên Ban chấp hành. Đối với các chức danh cán bộ, công chức 

sau khi có Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về thành lập thành phố 

Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, sẽ tiếp tục sắp 

xếp và giải quyết chế độ chính sách theo quy định đối với những trường hợp 

chưa đạt tiêu chuẩn. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

thành phố hiệp y thống nhất với Đảng ủy cấp xã quyết định thành lập Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường An Thới mới; công nhận danh sách Ủy 

viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (lâm 

thời). 

c) Các Đoàn thể chính trị - xã hội: 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hành chính cấp xã 

mới sắp xếp tương ứng với đơn vị hành chính mới. Ban Thường vụ thành đoàn 

chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hành chính cấp xã mới. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh của đơn vị 

hành chính cấp xã mới sắp xếp tương ứng với đơn vị hành chính mới. Ban 

Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch tổ chức hội của đơn vị hành chính cấp xã mới. 

1.3.2. Tổ chức chính quyền địa phương 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường An Thới:  

Đại biểu HĐND của xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới hợp thành HĐND 

của phường An Thới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 

theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Đại biểu HĐND của phường An Thới bầu Thường trực HĐND và các Ban của 

HĐND. 

b) Thành viên Ủy ban nhân dân 

Thành viên UBND của đơn vị hành chính cấp xã mới do HĐND bầu ra 

theo quy định tại Điều 83 và Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

c) Tổ chức đơn vị sự nghiệp trường học, trạm y tế 

- Tiến hành phân bố, sắp xếp lại các trường học của các cấp học (mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới, đồng 

thời sắp xếp lại và phân tuyến theo cum dân cư phù hợp với điều kiện hiện tại 

của các trường; giữ nguyên cơ sở vật chất, phòng học các trường học (cũ) đảm 

bảo các điều kiện dạy và học của giáo viên và học sinh, không làm ảnh hưởng 
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đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học; sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường. 

- Nhập trạm y tế của xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới thành phòng khám 

đa khoa của phường An Thới; giữ nguyên cơ sở vật chất của các trạm y tế (cũ) 

làm điểm khám chữa bệnh, chăn sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phường 

An Thới được thành lập phối hợp với Trung tâm y tế thành phố xem xét việc bố 

trí cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ nhân dân được thuận lợi nhất. 

2. Đối với phường Dương Đông  

Chuyển toàn bộ đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn thành đại biểu Hội 

đồng nhân dân phường và hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng 

thời, thành phố sẽ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của Hội 

đồng nhân dân phường, các chuyên đề về đô thị, xây dựng để phát huy tốt hơn 

nữa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của các phường mới thành 

lập thuộc thành phố Phú Quốc cơ bản giữ nguyên bộ máy và cán bộ, công chức 

của các xã hiện tại. Thành phố sẽ sắp xếp, bố trí lại một số chức danh trong các 

phường được thành lập cho phù hợp với chức năng đơn vị hành chính thuộc khu 

vực nội thị. Trong quá trình kiện toàn bộ máy, sẽ xây dựng và bố trí đội ngũ cán 

bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất theo 

hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức cho các cán bộ, công chức thuộc các phường mới thành lập về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền phường - chính quyền đô thị; riêng 

các Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và công chức địa chính - xây dựng của các 

phường sẽ bồi dưỡng thêm các nội dung chuyên sâu về quản lý, thực hiện quy 

hoạch đô thị, quản lý dân cư. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên 

chế 10% từ nay đến năm 2021 theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

Đội ngũ Công an chính quy của các phường sẽ được điều động trên cơ sở 

biên chế hiện có của Công an huyện Phú Quốc và Công an tỉnh Kiên Giang, 

không làm tăng biên chế, không làm ảnh hưởng đến cơ cấu chung của Công an 

tỉnh, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thành 

phố sẽ có phương án bố trí, sắp xếp công việc hoặc giải quyết chính sách cho 

các Trưởng Công an xã/thị trấn, Phó Trưởng Công an xã/thị trấn, Công an viên 

diện dôi dư theo quy định tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ban hành “đề án bố 

trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã từ nay đến năm 2025” 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

III. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ MỚI SAU 

KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG 

1. Đối với cán bộ, công chức các đơn vị thực hiện sắp xếp 
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- Tổng số cán bộ, công chức của 02 xã là 45 người (21 cán bộ, 24 công 

chức). 

- Số cán bộ, công chức dự kiến của đơn vị hành chính mới sau sắp xếp 

theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ là 23 người 

(12 cán bộ, 11 công chức). 

- Số cán bộ, công chức dôi dư khi sắp đơn vị hành chính so với quy định 

là 22 người (09 cán bộ, 13 công chức), sẽ tiến hành sắp xếp đảm bảo lộ trình 

tinh giản theo kế hoạch, đồng thời giải quyết chế độ chính sách đối với các 

trường hợp không đạt tiêu chuẩn theo quy định.  

2. Đánh giá, phân loại, phương án bố trí sắp xếp chức danh lãnh đạo, 

quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách tại phường An Thới sau khi thành lập 

- Đối với chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hòn Thơm 

hiện nay, sau khi sắp xếp do Ban Thường vụ thành ủy xem xét điều động, tiếp 

nhận về công tác tại các cơ quan thuộc thành ủy hoặc UBND thành phố. 

- Đối với chức danh Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Hòn 

Thơm hiện nay, bố trí làm Phó Bí thư Đảng ủy phường An Thới sau khi sắp xếp, 

thành lập. 

- Đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Hòn Thơm hiện nay, bố trí 

làm Phó Chủ tịch HĐND phường An Thới sau khi sắp xếp, thành lập. 

- Đối với các chức danh đứng đầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị xã Hòn Thơm hiện nay, sau khi sắp xếp sẽ thực hiện việc giải quyết chế 

độ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính 

phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

- Đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã Hòn Thơm: 

+ Điều động, bố trí sang các đơn vị hành chính cấp xã khác trên địa bàn 

còn thiếu theo quy định. 

+ Xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức của thành phố đối với 

những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm đang còn thiếu 

biên chế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

+ Tiến hành giải quyết chế độ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP đối với những trường hợp chưa đạt chuẩn theo quy định. 

3. Xác định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách dôi dư; lộ trình, phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán 

bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo từng năm; 

việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 
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- Đối với ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòn Thơm hiện nay, sau khi 

nhập vào thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới sẽ thôi thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. 

- Số lượng cán bộ, công chức dôi dư do nhập và sau khi sắp xếp là 22 cán 

bộ, công chức.  

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi nhập 

là 11 người. 

* Phương án giải quyết: 

- Giải quyết chế độ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 

những trường hợp cán bộ, công chức xã có nguyện vọng và những trường hợp 

cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định và những chức danh cán 

bộ bầu cử không sắp xếp, bố trí lại, gồm: 

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

+ Chủ tịch Hội Nông dân xã. 

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

- Điều động, bố trí sang các đơn vị hành chính cấp xã khác trên địa bàn còn 

thiếu theo quy định. 

- Xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức cấp huyện đối với những 

trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc UBND thành phố còn thiếu. 

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.  

Muộn nhất là 05 năm sau khi UBTVQH thông qua phương án sắp xếp xã 

Hòn Thơm vào thị trấn An Thới và thành lập phường An Thới, số lượng lãnh 

đạo, quản lý, công chức, viên chức sẽ được bố trí, sắp xếp ổn định theo quy 

định. 

IV.  SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC 

CẤP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 

KHÓA XII - ĐỐI VỚI CÁC XÃ CÒN LẠI CỦA THÀNH PHỐ PHÚ 

QUỐC 

Tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại để tiếp tục bố trí, sử dụng những cán 

bộ, công chức đủ năng lực chuyên môn; tiến hành đào tạo lại những người chưa 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, những người còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy định.  

Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế 10% từ nay đến năm 2021 theo 

quy định của Đảng và Nhà nước. 
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V. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, TÀI SẢN 

CỦA PHƯỜNG AN THỚI SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP VÀ THÀNH 

LẬP PHƯỜNG 

Sau khi sắp sếp, thành lập phường An Thới sẽ sử dụng nguyên trạng trụ sở 

làm việc, trang thiết bị và cơ sở vật chất của thị trấn An Thới hiện nay. 

Đối với trụ sở, trang thiết bị và cơ sở vật chất của xã Hòn Thơm hiện nay, 

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện tiến hành tiếp nhận, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý đảm 

bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

- Đối với các trạm y tế xã và các trường học thực hiện theo đề án riêng. 

- Thực hiện bàn giao trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí ngân 

sách, công nợ… cho đơn vị mới theo quy định. 

VI. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SAU KHI 

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC VÀ THÀNH LẬP CÁC 

PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

a) Đối với thành phố Phú Quốc 

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 589,27 km2 

(58.927,48 ha) diện tích tự nhiên, quy mô dân số 179.480 người. Do vậy, đã bảo 

đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Điều 5, 

Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

b) Đối với các đơn vị hành chính cấp xã 

Kết quả rà soát tiêu chuẩn về diện tích, dân số của các phường, xã (số liệu 

tính đến ngày 31/12/2019) theo quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

XIII quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, 

cụ thể như sau: 

- Đối với các phường mới thành lập: Dương Đông, An Thới đều đạt tiêu 

chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính (phường 

thuộc thành phố thuộc tỉnh) theo quy định tại Điều 8 Mục 2 và Điều 11 Mục 3 

Chương I Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (đạt từ 20% trở lên tiêu chí về 

diện tích tự nhiên ≥ 5,5 km2, quy mô dân số ≥7.000 người), cụ thể: 

STT ĐƠN VỊ 
DIỆN TÍCH 

( km2) 

DÂN SỐ 

(Người) 
ĐÁNH GIÁ 

1 Phường Dương Đông 15,06 60.415 Đạt 

2 Phường An Thới 34,29 42.095 Đạt 
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- Đối với các xã hải đảo còn lại: Theo quy định tại Điều 3, Điều 11 Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (đạt từ 20% trở lên tiêu chuẩn của đơn vị hành 

chính tương ứng, diện tích ≥ 30 km2, dân số ≥ 8.000 người). 

STT 

ĐƠN VỊ 

HÀNH 

CHÍNH 

MỨC QUY 

ĐỊNH ĐVHC 

HẢI ĐẢO DIỆN TÍCH 

( km2) 
DÂN SỐ 

(Người) 
ĐÁNH 

GIÁ 
DIỆN 

TÍCH 

(km2) 

DÂN 

SỐ 

(Người) 

1 Hàm Ninh 6,0 1.600 62,87 13.943 Đạt 

2 Dương Tơ 6,0 1.600 81,77 19.314 Đạt 

3 Gành Dầu 6,0 1.600 57,90 10.213 Đạt 

4 Bãi Thơm 6,0 1.600 98,49 4.476 Đạt 

5 Cửa Dương 6,0 1.600 184,72 20.664 Đạt 

6 Cửa Cạn 6,0 1.600 40,16 6.420 Đạt 

7 Thổ Châu 6,0 1.600 13,98 1.940 Đạt 

c) Kết quả rà soát các đơn vị hành chính, huyện Phú Quốc  

Huyện Phú Quốc và 08 xã, phường đã đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 

quy mô dân số. 

Như vậy, thành phố Phú Quốc và tất cả các xã, phường của thành phố Phú 

Quốc đều đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định 

tại Điều 3, Điều 8, Điều 11 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và 

phân loại đơn vị hành chính. 

VII. VỀ THÀNH LẬP (ĐỔI TÊN) TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN 

KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC 

Trong quá trình xây dựng Đề án, Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về phương án thành lập (đổi tên) Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ có phương án chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp với Tòa 

án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lập đề án thành lập 
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(đổi tên) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc báo cáo 

Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội xem xét, quyết định đồng thời với Nghị quyết thành lập thành phố 

Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

VIII. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG AN THÀNH PHỐ 

PHÚ QUỐC 

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ký Quyết định số 

1226/QĐ-UBND ban hành “đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức 

danh công an xã từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở 

biên chế hiện có của Công an tỉnh, lực lượng công an chính quy sẽ được điều 

động, bố trí sau khi thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc 

thành phố Phú Quốc như sau: 

1. Tổ chức bộ máy Công an thành phố Phú Quốc 

a) Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy 

Công an thành phố Phú Quốc do Trưởng Công an thành phố chỉ huy, có 04 

Phó Trưởng Công an thành phố. 

b) Tổ chức bộ máy của Công an thành phố Phú Quốc được giữ nguyên như 

Công an huyện Phú Quốc hiện nay, gồm 09 đội công tác: 

- Đội Tổng hợp; 

- Đội An ninh; 

- Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;  

- Các Đội thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (theo Quyết định số 3929/QĐ-

BCA ngày 25/6/2015 của Bộ Công an, gồm 03 đội: Đội Điều tra tổng hợp, Đội 

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

kinh tế và ma túy); 

- Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

- Đội Cảnh sát giao thông; 

- Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. 

2. Thành lập Công an phường Dương Đông 

Phường Dương Đông có dân số là 60.415 người, gồm 10 khu phố. Do đó, dự 

kiến sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

- Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường Dương Đông do Trưởng Công 

an phường chỉ huy, có không quá 02 Phó Trưởng Công an phường. 

- Tổ chức bộ máy Công an phường Dương Đông, gồm 04 tổ: tổ Tổng hợp; tổ 

Cảnh sát khu vực; tổ Cảnh sát trật tự; tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 
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- Biên chế của Công an phường Dương Đông có từ 07 cán bộ, chiến sĩ trở 

lên do Trưởng Công an thành phố Phú Quốc ấn định trên cơ sở biên chế được 

Công an tỉnh Kiên Giang phân bổ cho Công an thành phố Phú Quốc. 

3. Thành lập Công an phường An Thới 

Phường An Thới có dân số là 42.095 người, gồm 11 khu phố. Do đó, dự kiến 

sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế như sau: 

- Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy: Công an phường An Thới do Trưởng Công an 

phường chỉ huy, có không quá 02 Phó Trưởng Công an phường. 

- Tổ chức bộ máy Công an phường An Thới, gồm 04 tổ: tổ Tổng hợp; tổ 

Cảnh sát khu vực; tổ Cảnh sát trật tự; tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm. 

- Biên chế của Công an phường An Thới có từ 07 cán bộ, chiến sĩ trở lên do 

Trưởng Công an thành phố Phú Quốc ấn định trên cơ sở biên chế được Công an 

tỉnh Kiên Giang phân bổ cho Công an thành phố Phú Quốc. 

4. Phương án bố trí trụ sở công an các phường mới thành lập  

- Phường Dương Đông: sử dụng trụ sở công an thị trấn Dương Đông hiện 

có làm trụ sở công an phường Dương Đông.  

- Phường An Thới: sử dụng trụ sở công an thị trấn An Thới hiện có làm trụ 

sở công an phường An Thới. 

IX. NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 

Tổng nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên toàn huyện 

Phú Quốc giai đoạn 2021 – 2025 là 16.978,605 tỷ đồng; trong đó: 

a) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao là: 431,7 

tỷ đồng; 

b) Nguồn vốn từ đấu giá các trụ sở trên địa bàn huyện là: 990,850 tỷ đồng; 

c) Nguồn vốn ngân sách huyện là: 15.556,055 tỷ đồng; 

d) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (60%) và nguồn kết dư 

ngân sách, vận động đóng góp là: 5.032,731 tỷ đồng; 

đ) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đất đấu giá sân bay cũ là: 10.523,324 tỷ 

đồng. 

1. Nhu cầu và kế hoạch nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Phú 

Quốc giai đoạn 2021-2025 

1.1. Đối với các dự án chuyển tiếp tổng mức đầu tư là: 3.177,280 tỷ đồng; 

trong đó: 

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao là: 

120,572 tỷ đồng chiếm 3,8%; 

- Nguồn vốn ngân sách huyện là: 1.700,362 tỷ đồng chiếm 53,52%; 
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- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đất đấu giá sân bay cũ là: 1.356,346 tỷ đồng 

chiếm 42,68%. 

1.2. Đối với các dự án khởi công mới: 

Tổng mức đầu tư: 11.800,317 tỷ đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao là: 

310,12 tỷ đồng chiếm 2,63%; 

- Nguồn vốn từ đấu giá các trụ sở trên địa bàn huyện là: 990,850 tỷ đồng 

chiếm 8,4%; 

- Nguồn vốn ngân sách huyện là: 1.332,369 tỷ đồng chiếm 11,3%; 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đất đấu giá sân bay cũ là: 9.166,978 tỷ đồng 

chiếm 77,67%. 

1.3. Đối với việc trả nợ quyết toán 

Được chi từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao 

là: 1.008,0 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối với các phường Dương Đông, An Thới  

2.1. Phường Dương Đông 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 là: 2.523,655 tỷ đồng; trong đó: 

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao là: 

34,361 tỷ đồng chiếm 1,36%; 

- Nguồn vốn từ đấu giá các trụ sở trên địa bàn huyện là: 761,5 tỷ đồng 

chiếm 30,17%; 

- Nguồn vốn ngân sách huyện là: 198,928 tỷ đồng chiếm 7,88%; 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đất đấu giá sân bay cũ là: 1.528,69 tỷ đồng 

chiếm 60,57%; 

- Trả nợ quyết toán là 0,176 tỷ đồng chiếm 0,02%. 

2.2. Phường An Thới 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 là: 127,996 tỷ đồng; trong đó: 

- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh giao là: 12,71 

tỷ đồng chiếm 9,93%; 

- Nguồn vốn ngân sách huyện là: 48,470 tỷ đồng chiếm 37,87%; 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đất đấu giá sân bay cũ là: 66,2 tỷ đồng chiếm 

51,72%; 

- Trả nợ quyết toán là 0,616 tỷ đồng chiếm 0,48%. 

3. Khả năng huy động nguồn vốn 
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Nguồn vốn để thực hiện phát triển thành phố Phú Quốc giai đoạn 2021 - 

2025 được huy động từ các nguồn: 

- Ngân sách Trung ương cho các Dự án, đề án, chương trình Quốc gia;  

- Ngân sách tỉnh, huyện;  

- Vốn huy động xã hội hóa và huy động từ nhân dân;  

- Từ các Dự án hỗ trợ quốc tế….. 

4. Giải pháp huy động nguồn vốn 

- Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu 

hạ tầng huyện Phú Quốc. 

- Rà soát cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển. 

- Thực hiện xã hội hóa cao đối với các công trình, Dự án có thể có sự tham 

gia của các tổ chức, tư nhân, doanh nghiệp; mở rộng liên kết đầu tư phát triển 

các Cụm công nghiệp, khu dân cư, dịch vụ với sự tham gia của khu vực tư nhân 

trong nước và nước ngoài theo các hình thức. 

- Huy động kịp thời, triệt để các nguồn thu theo quy định pháp luật. 

- Huy động triệt để nguồn lực tài chính trong nhân dân, tiềm lực tài chính 

của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tạo cơ chế để các thành phần kinh tế 

kể cả kinh tế hộ gia đình, cá nhân có thể tham gia đầu tư phát triển sản phẩm du 

lịch tạo đà phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đẩy mạnh, xúc tiến, thu hút và có cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu 

tư từ nước ngoài. Khuyến khích sự tham gia tình nguyện, tài trợ của các tổ chức 

phi Chính phủ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, 

bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Khuyến khích (bằng nhiều hình thức thích hợp) các doanh nghiệp du lịch đầu tư, 

nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ tạo các sản phẩm du lịch có tính cạnh 

tranh cao. 

- Tăng cường huy động nguồn vốn ODA ưu đãi hoặc phát hành trái phiếu 

cho các công trình đầu tư lớn hỗ trợ cho phát triển du lịch như sân bay, đường 

giao thông, bến cảng tàu du lịch; tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế và các mối quan hệ 

hợp tác song phương, đa phương kêu gọi tài trợ không hoàn lại cho các chương 

trình phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, 

bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch và phát triển 

bền vững… 
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Phần V 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Huyện Phú Quốc với vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng, an ninh lại 

có tiềm năng, lợi thế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên 

Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong những 

năm gần đây, Phú Quốc đã có những phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực 

kinh tế - văn hóa – xã hội. Cùng với đó, việc triển khai các công trình, dự án đã 

được phê duyệt theo nội dung Quy hoạch chung huyện đảo Phú Quốc tầm nhìn 

đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo nên hình ảnh một 

thành phố biển đảo Phú Quốc ngày càng rõ nét với tính chất của đô thị là trung 

tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm 

tài chính tầm cỡ khu vực; đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và 

hàng không quốc tế; trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành; 

trung tâm bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực. 

Việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành 

phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có ý nghĩa đặc biệt về quan trọng về chính trị, 

quốc phòng - an ninh nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo, tạo nên vị thế vững 

chắc của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á; thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc và tạo sự cân đối về phát triển đô thị giữa 

các khu vực; tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch sẵn có 

của Phú Quốc. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với 

tinh thần, chủ trương của Trung ương trong giai đoạn hiện nay; việc thành lập các 

phường và thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang đã đảm bảo đáp 

ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính 

quyền, nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng. 

Thực hiện quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và 

các quy định liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án thành 

lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang, kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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