
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NN                Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v giao tham mưu báo cáo tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của BCH Trung ương 

Đảng khóa XII về Chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

 

                  Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2717/BTNMT-TCBHĐVN ngày 

20/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 (có bản sao kèm theo);  

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

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và 

các đơn vị liên quan, tham mưu báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo yêu cầu tại Công văn số 

2717/BTNMT-TCBHĐVN ngày 20/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022./. 

  

Nơi nhận:      
- Như trên (để thực hiện);                                                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Lưu: VT, PgNN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Cao Thanh Tùng 
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