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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_____________________ 

Số:                /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày        tháng  8  năm 2022 
V/v triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi 
trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 

2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh 

         

  

        Kính gửi:  
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 911/QĐ-
TTg về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai 

đoạn 2021 - 2030 (đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo vệ 
môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có 

liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện nội dung Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT.UBND tỉnh;  
- LĐVP; 
- Lưu: VT, PNN. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 

 
 

 
 

Nguyễn Quỳnh Thiện 
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