
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRỰC NINH 
 

Số:          /UBND-NNPTNT 
 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch 

bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn  

đến năm 2050 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Trực Ninh, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

                

    

Kính gửi:      

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
 

Thực hiện Công văn số 55/SNN-CCTS ngày 10/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn 

lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Thông báo trên phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử của địa 

phương để tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan đến Quy 

hoạch theo quy định tại khoản 5, Điều 30, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 

hoạch (có dự thảo Quy hoạch và tài liệu dự thảo kèm theo).   

Hình thức tham gia góp ý: Cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan góp ý 

vào dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 gửi văn bản góp ý đến Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua 

Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; bản mềm gửi 

đến địa chỉ emai: duongnt.tcts@mard.gov.vn), hoặc gửi văn bản góp ý đến UBND 

xã, thị trấn nơi cư trú. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 22/01/2022. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của 

UBND các xã, thị trấn; tổng hợp góp ý của các xã, thị trấn và tham mưu cho UBND 

huyện góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nôi dung Công văn này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lưu Văn Dương 
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