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S&O7'/BTNMT-TCBHDVN 
V/v dê xut nhim v1i, dê an, dir an, d tài 

dê xay drng Kê hoach tong the và ké hoach 5 
nam thirc hin Nghj quyêt so 36-NQiTW 
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Ha Nói, ngàyOj'tháng  12 nàm 2018 

9 

HOATOC 

'AN PHONG UBND TIN 

Kinh gfri: - çac B, Ca quan ngang B, ca quan thuc ChInh phü; 
- Uy ban nhn dan cac tinh, thành phô trixc thuc Trung uang. 

D trin khai thirc hin kin chi do cüa Thu tiióng Chinh phü t?i  Cong 

 1 1478/VPCP — NN ngày 23 tháng 11 nãm 2018 cña Van phông ChInh 

hi"vvic trin khai thrc hin Nhj quyt Hi ngh ln thu torn Ban chp hành 

rung rcmg Dãng khóa XII v chin lugc phát trin bn vung kinh t bin Vit 

Nanrn nàm 2030, tam nhIn nàm 2045 (Nghj quyt), Bô Tài nguyen và 

Mithrng trân trçng dé nghj Qu' Ca quan nghiên ciru, d xut cac nhiêm vu, 

d an, dv an, d tâi có tinh lien vàiig, lien ngành, quan tr9ng a cp quc gia (sau 

day gi chung là nhim via) dê diia vào Kê hoach  thng th (dr kin dn nãm 

2030) và k hoach 5 nàm (dv kiên den nàm 2025) cüa ChInh phü thirc hin Nghj 

quyt trên ccr sâ có sp xp thr tr ixu tiên, tInh cht c.p bach cüa trng nhim vçt. 

Danh mic nhim vii dê xu.t dixçc l.p theo mu gCri kern theo Cong van nay. 

Van bàn d xu.t cña Qu da quan dê nghj di.rçvc glri v Tng ciic Biên va 

Hái dâo Vit Nam, B Tài nguyen và Môi trumg (qua Vin Nghiên ctru bin và 

hâi dào, s6 125 Trung KInh, Trung Hôa, Cu Giy, Ha Ni; Din thoai: 024 

32595437; email: vienbhdmore.gov.vn; info@visi.ac.vn) trzthc ngày 18 

tháng 12 nãm 2018 dê tng h9p, báo cáo. 

bEN  So'45i 
Ngaj4Li 

2huyên  
•"" h(f S 

Noi nhân: 
- Nhr trén; 
- Bô trLrâng Trn Hng Ha (d báo cáo 
- Vu Kê hoach — Tài chmnh; 
- Lru: VT, TCBHDVN (55). 



DANH MVC  NHIM VtJ, BE AN, DV AN, E TAI BE XUAT 
BUA VAO KE HOCH TONG THE VA KE HOjCH 5 NAM THC HIN NGH! QUYET sO 36- NQ/TW 

(Kern theo Cong van s: .... /B TNMT-TcBHD VN ngày3 tháng 12 nárn 2018 cia B5 Tài nguyen và Mói tritàng,) 

STT 
Tênco 9uan 

de xuat 
- 

Ten nhim viii Mic tiêu Ni dung San phm 
Thôi gian 
thirc hin 

Co quan 
chü trl 

Co quan 
plii hqp 

a.-' 

trInh/ThO'i 
gian trinh 

I Nhóm nhim v1i thuc K hoch tng th (dr kin dn nãm 2030) 

1 Nhiêm vu 

2 Dirán 

3 Dtài 

II Nhóm nhiém vu thuôc K hoach 5 näm (dt.r kin dan. nãm 2025) 

1 Nhiémvu 

2 Dirán 

3 Dtài 
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