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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:                  /BTNMT-TCBHĐVN 

V/v xin ý kiến góp ý (lần 2) về dự thảo Quyết định 

kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của 

vùng biển 03 hải lý, 06 hải lý của đất liền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng 02 năm 2022 

 

          

            Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển 

 

Thực hiện khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 

của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức xác định, xây dựng bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 

và 06 hải lý của đất liền trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:50.000 và dự 

thảo Quyết định công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng 

biển 06 hải lý của đất liền. 

Ngày 12/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

5005/BTNMT-TCBHĐVN gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo 

Quyết định nêu trên. Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh.  

 Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan tiếp tục 

nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh 

giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền, đặc biệt là 

địa danh của các đơn vị hành chính do địa phương quản lý.  

Dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ được truy cập tại địa chỉ: 

https://os5.mycloud.com/public/7c0eaf9f-ec56-4c2d-8543-0c2c53723f56/folders/plt6s4cgfybktfez32spj7aa 

 Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam) trước ngày 28/02/2022.   

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng nhận được sự phối hợp của Quý 

Cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có biển; 

- Lưu: VT, TCBHĐVN (QLKTB), B. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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