
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:           /STNMT-VP 
 

V/v quản lý, lưu trữ tài liệu về công bố đường 

ranh giới ngoài cùng của vùng biển 03 hải lý, 

vùng biển 06 hải lý của đất liền 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

           Nam Định, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

                  

  Kính gửi:  

       - Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ; 

          - Văn phòng Sở;  

          - Phòng Biển, KTTV và BĐKH; 

          - Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ 
 

 

Thực hiện Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố công bố đường ranh giới ngoài cùng của 

vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền. Theo đó, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 

06 hải lý của đất liền được thể hiện trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:50.000, bao gồm 150 mảnh bản đồ có Danh mục tại Phụ lục kèm theo; tọa độ chi 

tiết của đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất 

liền được thể hiện trên bản đồ số và lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 

trường. Giám đốc Sở giao: 

1. Văn phòng Sở bàn giao cho Trung tâm Thông tin, DL và Phát triển quỹ 

đất các tài liệu kèm theo Quyết định số 853/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường gồm: 

- Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố công bố đường ranh giới ngoài cùng của vùng biển 03 

hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền; nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:50.000, bao gồm 150 mảnh bản đồ có Danh mục tại Phụ lục kèm theo; tọa độ chi 

tiết của đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất 

liền được thể hiện trên bản đồ số. 

- 01 USB dữ liệu và 01 đĩa CĐ dữ liệu Bản đồ đường ranh giới ngoài cùng 

của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền.  

(có tài liệu kèm theo) 

Trung tâm Thông tin, DL và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm tiếp nhận, 

quản lý, lưu trữ các tài liệu được bàn giao theo quy định của nhà nước về lưu trữ. 

2. Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và BĐKH, Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ 

và các đơn vị thuộc Sở liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Thông 

tin, DL và Phát triển quỹ đất để khai thác, tham mưu sử dụng dữ liệu theo Quyết 

định số 853/QĐ-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản 

lý tài nguyên và môi trường của Sở.  



Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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