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V/v: Thuc hin Nghj quyêt so
26/NQ-CP ngày 05/3/2020 cüa
ChInh phü

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Lp - Ttr do - Hnh phüc
Quáng Trj, ngày I'7thang/-nam 2020

KInh gCri:
- Các So, Ban, ngãnh cap tinh;
- UBND các huyn yen biên.
D trin khai thirc hin có hiu qua Ngh quyt s 26/NQ-CP ngày
05/3/2020 cüa ChInh phü v ban hành K hoch tng th và k hoach 5 näm cOa
ChInh phü thrc hin Nghj quyêt s 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 nãm 2018 cüa
Hi nghj lAn thO tam Ban Chap hành Trung i.rmg Dàng khóa XII v Chin Iu'gc
phát triên bn vng kinh t bin Vit Nam dn nãm 2030, tAm nhIn dn nãm
2045; UBND tinh giao các dcm vj, dja phi.rang lien quan khân truo'ng triên khai
mt s ni dung cong vic sau dày:
1. SO Tài nguyen và Môi truOng:
- Lam co quan dAu mi tham mu'u Uy ban nhân dan tInh chi do trin
khai thrc hin Nghj quyt s 36-NQ/TW va Nghj quyêt s 261NQ-CP;
- Chü trI, phi hqp vOi SO Ni vi và các don vj, dja phuong lien quan
tham muu UBND tinh thành 1p co quan diu phi lien ngành chi do thng
nhAt thirc hin Chin luqc phát trin bn v&ng kinh t bin tinh Quàng Trj tru'&c
ngày 20/5/2020;
- Nghiên ciru, d xuAt các ni dung lien quan dn vic thrc hin Chiên
krçic phát trin bn vrng kinh t bin trên dja bàn tinh d tham muu UBND tinh
báo cáo Uy ban chi dto quc gia xem xét, cho ' kin giài quyt tai phiên h9p
lAn thO nhAt (dy kiln trong tháng 6 ,iám 2020); Van bàn d XuAt so b gOi v
UBND tmnh và Tng cic Bin và Hãi dão Vit Nam (thu din tO:
yptobienmonre.gov.vfl) triroc ngày 30/4/2020 dê tong hqp.
2. SO Kê hoach và Dâu tu:
- Chü trI, phi hqp vOi SO Tài chInh và các don vj, dja phuong lien quan
nghiên cOu, tham muu UBND tinh uu tiên b trI ngun lirc triên khai ngay các
d an, dir an, nhim vij, nhAt là các khâu dt phá chin h.rçic dn näm 2025 disc
nêu trong Nghj quyt;
- Nghiên cOu, d xuAt thrc hin vic lng ghép các ni dung cüa Nghj
quyt vào van kin Dti hi Dâng b tinh lan thO XVII nhim kS' 2020 - 2025.
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3. Các Sâ, Ban, ngânh cp tinh vá UBND các huyn yen bin can cir
phm vi, chtrc näng nhim vçi thrçic giao, t6 chrc rà soát, diu chinh, b sung
hoc xây dimg mOi các quy hoich, k hoch, dé an, dr an, nhim vii lien quan
den bién và hái dáo thuc ngành, dja phi.rang mInh quãn 1 bão dam phü hap vâi
Nghj quyêt so 36-NQ/TW và Nghj quyt so 26/NQ-CP, hoân thành trtr&c ngày
15/5/2020 gl'ri S& Tài nguyen vâ Môi trithng tong hap, báo cáo UBND tinh.
UBND tinh yêu cAu các dan vj, dja phi.rang lien quan nghiêm tic phôi
hap triên khai thrc hin.K
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