
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH   Ninh Thuận, ngày          tháng 12 năm 2021 

V/v tăng cường triển khai 

Chỉ thị số 31/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về đổi 

mới và tăng cường tổ chức 

thực hiện Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố ven biển. 

 

Thực hiện văn bản số 1915-CV/TU ngày 16/12/2021 của Thường trực Tỉnh 

ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến 

chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 855-CV/TU 

ngày 17/12/2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố ven biển tiếp tục tăng cường, tập trung triển khai nghiêm túc, 

quyết liết, hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, văn bản số 6763/UBND-KTTH ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát cập nhật các nội dung mới theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg vào dự thảo Nghị quyết về phát 

triển kinh tế biển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trình Hội nghị 

Tỉnh ủy (nội dung này UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ tại văn bản số 6443/UBND-

KTTH ngày 25/11/2021); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự 

Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng 

Tỉnh ủy) trước ngày 20/12/2021./. 

 

Nơi nhận:                
- Như trên;   

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);    

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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