
 
 

Kính gửi:  

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh 

Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; 

Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; 

Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh 

Thuận; Bình Thuận; Bà Rịa - Vũng Tàu; Hồ Chí 

Minh; Tiền Giang; Bến Tre; Trà Vinh; Sóc Trăng; 

Bạc Liêu; Cà Mau và Kiên Giang. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây 

dựng 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 quy định tại Điểm b Khoản 1 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, phải đăng công khai dự thảo Chiến lược nêu 

trên trên trang thông tin điện tử Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương có biển để lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. 

 Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý Cơ quan cho đăng 

tải các tài liệu sau đây trên trang thông tin điện tử, cụ thể: 

 1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ 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. 

 2. 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. 

 3. 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. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:        /BTNMT-VP 

 

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về 

dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo  
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 Thông tin chi tiết liên hệ qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, số 83 

Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (ông Phan Thanh Tuyên - Phó Cục trưởng 

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo; điện thoại: 0903402173 hoặc 3774 1862)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- VP Bộ (Cổng TTĐT Bộ TN&MT);  

- Lưu VT, VP (TH), TCBHĐVN. T35. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Triều 
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