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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường 

biển và hải đảo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh 

giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1093/TTr-STNMT ngày 16/12/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Kết quả đánh giá được thể hiện trong Bảng tổng hợp đánh giá kết quả 

hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh 

Bình Định và 03 Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kết quả đánh 

giá trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Nội dung công bố là Bảng tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động kiểm 

soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bình Định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K4, K10, K13. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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