
 UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /STNMT-BKTTVBĐKH 
V/v công khai dự thảo ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Nam Định, ngày        tháng 11 năm 2022 

 
 

                          Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định; 

- Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất. 
 

Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư 

29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao thực hiện đề án “Xác định chiều 

rộng, ranh giới và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định”; 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn Liên danh 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển và Trung tâm 

Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam đã tổ 

chức triển khai và dự thảo xong chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Nam Định. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34, Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ thì ranh giới hành lang bảo vệ 

bờ biển phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh để lấy ý kiến về dự thảo ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt (thời gian công khai là 45 ngày).  

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất đăng tải công khai  dự 

thảo ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên Cổng thông tin điện tử của UBND 

tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định 

nêu trên. 

Hồ sơ đăng tải công khai gồm: 

(1) Dự thảo Báo cáo Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Nam Định; 

(2) Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất quan tâm phối hợp./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, BKTTVBĐKH. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 Hoàng Trọng Nghĩa 
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