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                               Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 185/BC-STNMT ngày 29/4/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về giải trình rõ lý do, nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay 

thế Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giữ nguyên Kế 

hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương 

trình hành động số 118-CTr/TU ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 do nội dung Kế hoạch đã bảo đảm các nội dung, giải 

pháp thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và 

tình hình thực tiễn địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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