
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-BHĐKTTV            Quảng Trị, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo đề cương và dự toán 

nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị” 

 

 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu 

tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông Vận tải, Công thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ngoại vụ, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Công 

An tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải 

Lăng và đảo Cồn Cỏ. 
 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo ngày 26 tháng 5 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính 

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

hải đảo; 

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và 

hải đảo; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1069/UBND-MT 

ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập 

nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Trị”, 

trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây 

dựng đề cương và dự toán nhiệm vụ nêu trên.  

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường kính 

đề nghị các đơn vị góp ý dự thảo đề cương và dự toán (có dự thảo kèm theo) và gửi 

về địa chỉ: Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, Khu phố 7, Phường 3, TP 
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Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 20 tháng 6 năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, 

nếu các đơn vị không có công văn trả lời xem như đồng ý với dự thảo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị quan tâm, góp ý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Nguyễn Hữu Nam; 

- Các phòng: Khoáng sản và nước, Quản  lý đất đai, 

Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Chi cục Bảo vệ môi 

trường; Các trung tâm: Quan trắc TN&MT, Kỹ thuật 

TN&MT; 
- Lưu: VT, CCBHĐKTTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nam 
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