
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 

   SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-STNMT Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ  

“Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa” 

 Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 

25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 40/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo tài nguyên hải đảo, 

hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 9217/UBND-KT ngày 

07/9/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực biển, hải đảo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét chọn đơn vị tư 

vấn lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 

Khánh Hòa” với mục tiêu: lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa 

theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý đơn 

vị quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ năng lực về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Khánh Hòa (qua Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa, 14 Hoàng Hoa Thám, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), số điện thoại: 

02583.560.835, thời hạn: đến hết ngày 16/11/2020 để tiến hành xét chọn và ký hợp 

đồng với đơn vị tư vấn có năng lực lập đề cương và dự toán nhiệm vụ trên theo đúng 

quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận (VBĐT):                  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT; 

- Lưu: VT, CCBHĐ, Hu.Đ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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