
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-TNN&BĐ Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2020 

V/v đăng tải lên Trang thông tin điện tử của 

tỉnh Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

 

 Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề cương Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Hà Tĩnh; Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng 

Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định: “Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển phải được lấy ý kiến 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan quy định 

tại Điều 34 Nghị định này để hoàn thiện trước khi trình phê duyệt. Nội dung tiếp 
thu, giải trình các ý kiến góp ý phải được công khai trên trang thông tin điện tử 
của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển.”; theo đó yêu 

cầu công khai bản Dự thảo trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển; thời gian công khai trên trang thông 

tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 45 ngày. Liên quan đến nội dung này, ngày 

06/01/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 56/UBND-NL2 giao Trung tâm 

Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh đăng tải Dự thảo Danh mục và Ranh giới 

hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy ý kiến. Sau khi UBND 

tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

(tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 22/7/2020), Dự thảo Ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển tiếp tục được hoàn thiện và đăng tải lấy ý kiến. 

Để hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Ranh giới hành lang 

bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh theo đúng qui trình, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xin gửi đến quý cơ quan bản mềm Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ 

bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

tỉnh (lần thứ 2) nhằm lấy ý kiến góp ý theo quy định. 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Trung tâm 

Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh quan tâm, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ Sở; PGĐ PT; 

- Lưu: VT, TNN&BĐ, TVS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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