
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:                /STNMT-BKTTVBĐKH 

V/v góp ý dự thảo Chiến lược khai thác, 

sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 

môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, 

 tầm nhìn đến năm 2045 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2021 

   

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh: Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương,  Giao thông Vận tải, Văn 

hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, 

Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công an, BCH Quân sự, BCH 

Bộ đội Biên phòng, Ban quản lý các khu công nghiệp; 

- UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. 
 

Thực hiện văn bản số 554/UBND-VP3 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện và có văn bản góp ý dự thảo 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 

và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo nội dung văn bản số 

4399/BTNMT-TCBHĐVN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo về việc tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có 

liên quan trên địa bàn về dự thảo Chiến lược; 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Nghị quyết của Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo 

cáo thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công khai trên 

cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định theo quy định tại điểm b  khoản 1, khoản 

2 Điều 4 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ đến hết 

ngày 25/8/2021 để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; ý kiến góp ý của tổ 

chức, cá nhân đề nghị gửi về địa chỉ email: chicucbienstnmtnd@gmail.com. 

2. Các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu các văn bản dự thảo kèm theo  

văn bản số 4399/BTNMT-TCBHĐVN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và gửi văn bản góp ý về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

25/8/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

3. UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng: 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ven biển tổ chức lấy ý kiến của cộng 

đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 
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môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo cáo 

thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Nghiên cứu các văn bản dự thảo kèm theo  văn bản số 4399/BTNMT-

TCBHĐVN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Gửi văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan và của 

UBND các xã, thị trấn ven biển, của UBND huyện, gửi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 25/8/2021. 

4. Trung tâm Công nghệ Thông tin đăng tải dự thảo Nghị quyết của Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo 

vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Báo 

cáo thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên Website của 

Sở đến hết ngày 25/8/2021 để lấy ý kiến góp ý của của tổ chức, cá nhân, đề nghị 

gửi về địa chỉ email: chicucbienstnmtnd@gmail.com. 

Tài liệu gửi kèm gồm: 

1.Văn bản số 4399/BTNMT-TCBHĐVN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và 04 dự thảo: 

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, 

bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo Đánh giá tổng kết việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Báo cáo Đánh giá tổng kết việc thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp 

đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Văn bản số 554/UBND-VP3 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TNMT: Lãnh đạo Sở; TTCNTT, 

CCBVMT, TNNKS, QH-KHĐĐ 

- Lưu: VT, BKTTVBĐKH.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

  
 

Hoàng Trọng Nghĩa 
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