
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-TS 

V/v góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi 

một số nghề khai thác hải sản ảnh 

hưởng đến nguồn lợi và môi trường 

sinh thái 

 

    Nghệ An, ngày      tháng 6 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Thông tin và truyền thông; 

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã ven biển. 

 

Căn cứ Công văn số 4205/UBND-NN ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc góp ý dự thảo Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản 
ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương có liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án chuyển đổi một số 

nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

văn bản góp ý. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An kính đề nghị các cơ 

quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển nghiên cứu, cho ý kiến góp ý 

đối với dự thảo Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến 

nguồn lợi và môi trường sinh thái (các bản dự thảo kèm theo). 

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi 

cục Thủy sản, địa chỉ: số 80 Ngô Sỹ Liên, T.p Vinh, tỉnh Nghệ An) trước ngày 

15/6/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc sở (B/cáo); 

- Lưu: VT, CCTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Học 
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