
SỞ TÁI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TB-CCBHĐ Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ

“Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa
giai đoạn 2020 - 2025”

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 
ngày 25/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 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 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý 
tổng hợp tài nguyên vùng bờ;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 
31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XII về Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045;

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-STNMT ngày 29/12/2020 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Khánh Hòa về việc giao dự toán ngân sách năm 2021 
(đợt 1).

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét chọn đơn vị tư vấn 
lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025” với mục tiêu: Xây 
dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2020 – 2025.

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý đơn vị 
quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ năng lực về Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh 
Hòa (số 14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), số điện 
thoại: 02583.560.835, thời hạn: đến hết ngày 20/01/2021 để tiến hành xét chọn 
và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực lập đề cương và dự toán kinh phí 



nhiệm vụ trên theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: VBĐT
- Sở TNMT (báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT;
- Lưu: VT, Tr.T.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hồng
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