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Kính gửi: ......................................................................................................   

 

Thực hiện Điều 51 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015 về việc lập “Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia và 

báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo theo chuyên đề”, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 

giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-

2020 là báo cáo đầu tiên về hiện trạng môi trường biển quốc gia, được xây dựng 

sau khi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có hiệu lực thi 

hành. Báo cáo nhằm đánh giá tổng quan các vấn đề về hiện trạng và diễn biến 

môi trường biển và hải đảo quốc gia trong 05 năm từ năm 2016 đến năm 2020. 

Việc phân tích thực trạng, nhận định những thách thức của công tác bảo vệ môi 

trường biển là cơ sở định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả, 

phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi 

trường biển và hải đảo, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.  

Đây sẽ là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực đối với công tác hoạch 

định, xây dựng và thực hiện chính sách về công tác bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi Báo cáo đến các cơ quan, tổ 

chức liên quan để nghiên cứu và tham khảo./. 

 
 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCBHĐVN. 
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