
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

 
Số:            /BTNMT-TCBHĐVN 

 

V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian 
biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030,  

tầm nhìn đến năm 2045 
    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư 

pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận 
tải; Bộ Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Lao động 
- Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; 

- Ủy ban Dân tộc; 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương có biển. 

 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây 
dựng dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 (Sau đây gọi tắt là dự thảo Quy hoạch). 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan xem xét, cho ý kiến về dự thảo Quy 
hoạch; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên xem xét, tổ chức lấy ý kiến 
cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến quy hoạch theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019. 

Ý kiến góp ý của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường 
qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trước ngày 25/6/2022. Thông tin chi tiết 
liên hệ với ông Phạm Văn Lam, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý quy 
hoạch biển và hải đảo; điện thoại: 0963 532 710 hoặc 024 3774 1863./. 

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: 
1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
2. 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. 
3. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 



4. Báo cáo chi tiết Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045. 

5. 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. 

6. Danh mục các vùng sử dụng không gian biển. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);  
- Lưu: VT, TCBHĐVN. L50. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Minh Ngân 
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