
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BTNMT-TCMT 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch hành 

động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững 

các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030  

 

 

  Hà Nội, ngày     tháng   năm 2019 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 

66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. 

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự 

thảo Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước giai đoạn 2020 - 2030.  

Để dự thảo Kế hoạch hành động nêu trên được hoàn thiện và triển khai 

hiệu quả trên thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ 

quan góp ý cho các nội dung của dự thảo Kế hoạch hành động.  

Văn bản góp ý (công văn và file mềm) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học - Tổng cục 

Môi trường; số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 

(04)37956868, máy lẻ 3111/di động: 0986101328, fax: (04)39412028, email: 

ngadtq@vea.gov.vn trước ngày       tháng      năm 2019.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự 

phối hợp chặt chẽ của quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Vụ Pháp chế; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, TCMT (150). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Võ Tuấn Nhân 
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