BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số 4733 /BTNMT-TCBHĐVN
V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thứ nhất
của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6761/VPCP-NN
ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ
đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo quốc
gia) và Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia, để có cơ sở báo cáo Thủ
tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về nội dung phiên họp nêu
trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có biển:
1. Báo cáo về:
a) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm
2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 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 (Nghị quyết số 36-NQ/TW), bao gồm:
- Kết quả tổ chức học tập, quán triệt về nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW;
- Kết quả xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch
hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW;
- Kết quả xây dựng, kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành thực hiện Chiến
lược phát triển bền vững kinh tế biển tại các địa phương;
- Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình phát triển liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển.
b) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020
của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số
36-NQ/TW, bao gồm những nội dung chính sau đây:
- Kết quả xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP;
- Kết quả triển khai các giải pháp, chương trình, đề án, dự án cụ thể nhằm
phát triển bền vững kinh tế biển.
c) Khó khăn, vướng mắc
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d) Đề xuất, kiến nghị
2. Góp ý dự thảo Chương trình công tác năm 2020 - 2021 của Ủy ban chỉ
đạo quốc gia (Dự thảo gửi kèm theo).
3. Đề xuất nội dung báo cáo tham luận của quý Cơ quan tại phiên họp thứ
nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 9/2020 (thời
lượng báo cáo không quá 10 phút).
Các nội dung nêu trên gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục
Biển và Hải đảo Việt Nam, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) trước
ngày 12 tháng 9 năm 2020. Thông tin chi tiết liên hệ với đồng chí Phan Thanh
Tùng, Văn phòng Ủy ban chỉ đạo quốc gia (điện thoại: 0912990760; email:
pttung@monre.gov.vn).
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT: các Vụ: KHTC,
TCCB; Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, BHĐVN, T(48).
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