
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  ………/STNMT-CCB Sóc Trăng, ngày …… tháng 9 năm 2019 
V/v công bố “Danh mục các khu vực 

phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

và Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Sóc Trăng” 

 

               

 

                                        Kính gửi:  

  - Sở, ban ngành. 

                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                                                                                                              tỉnh Sóc Trăng. 

  

Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng Phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

 Thực hiện theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định 

số 2591/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Phê duyệt 

danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng và Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Quyết định và hình ảnh liên quan khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo địa chỉ: https://sotnmt.soctrang.gov.vn. 

 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Sóc Trăng; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở TN&MT; 

(đăng cổng thông tin điện tử Sở TN&MT); 

- Lưu: VT,CCB. 

GIÁM ĐỐC 
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