
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

 

Số:  2577/STNMT-BHĐ 
V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch 

không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

      Bình Thuận, ngày  24  tháng  6  năm 2022 

                                   Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển. 

- Các tổ chức có liên quan. 

 

 Thực hiện Công văn số 3259/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/6/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch 

không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là 

dự thảo Quy hoạch); theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh cấp tỉnh xem xét, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ 

chức và cá nhân liên quan 
(1)

 đến quy hoạch theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019.  

 Ngày 15/6/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

2682/VP-KT về việc góp ý dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
(2)

; theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về dự thảo 

Quy hoạch theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  Để có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị: 

 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho đăng công khai lên Cổng thông 

tin điện tử của Tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin đăng công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; tài liệu gồm: 

 - Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Quy hoạch không gian biển quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch không gian biển 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

                                              
1
 Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định: Nội dung dự thảo quy hoạch được lấy ý kiến trừ 

những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch trong thời gian ít nhất 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy 

hoạch quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này. 
2
 Trước đây, ngày 23/3/2022, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Công văn số 1118/STNMT-BHĐ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý dự thảo Quy hoạch không gian biển 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công 

văn số 583/BTNMT-TCBHĐVN ngày 27/01/2022.  



2 

 

 

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo chi tiết Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch không gian 

biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Danh mục các vùng sử dụng không gian biển. 

- Công văn số 3259/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Công văn số 2682/VP-KT ngày 15/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Công văn số 1118/STNMT-BHĐ ngày 23/3/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường.    

 2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển nghiên 

cứu có ý kiến dự thảo Quy hoạch theo đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Công văn số 3259/BTNMT-TCBHĐVN (kèm theo tài liệu liên quan). Văn bản 

góp ý đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 08/7/2022, đồng 

thời gửi file theo địa chỉ: phucvd@stnmt.binhthuan.gov.vn để tổng hợp tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có biển và các tổ chức, 

cá nhân và cộng đồng dân cư, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố có biển có văn bản triển khai và có hình thức thông báo phù hợp để người 

dân biết và góp ý. Nội dung góp ý gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng 

hợp. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp kịp thời của quý Cơ quan./.  

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh (để đăng tải); 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (góp ý);  

- Phòng Biển và Hải đảo; 

- Lưu: VT. (Phúc ...b). 

 

  KT. GIÁM ĐỐC  

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đỗ Văn Thái 
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