
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NN Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2021
 

V/v tham mưu góp ý vào dự 

thảo Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp 

cấp bách nhằm tăng cường hiệu 

quả quản lý khu bảo tồn biển. 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND thị xã Nghi Sơn. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4617/BNN-TCTS ngày 

23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin ý kiến góp ý 

dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm 

tăng cường hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển (có bản sao gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thị 

xã Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành 

của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có ý kiến tham gia vào dự 

thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng 

cường hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn soạn thảo và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp trước ngày 29/7/2021. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến tham gia 

của các đơn vị và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản góp ý kiến với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 03/8/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (459.2021) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

Cao Thanh Tùng 
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