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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 giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;
Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về
tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/07/2019 của
Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Căn cứ Nghị định ố 26/2019/NĐ-C ngày 0 /03/2019 của Chính phủ về
quy định chi tiết một ố điều và biện pháp thi hành Luật Thủy ản;
Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;
Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo
tồn biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa;
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Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tại Tờ
trình số 56/TTr-BQLVQGNC ngày 10/12/2021 và ý kiến trình của Giám đốc sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 375/TTr-SNNPTNT ngày
10/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Đ ều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn
biển
ố
tỉ
đ ạn 2021-2025.
Đ ều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
á
ă p ò Ủy ban nhân dân tỉ ; G ám đốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyệ và Mô tr ng,
ă ó - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạ và Đầ t Xây dựng; Giám
đốc Công an tỉnh, Chỉ y tr ởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chỉ huy
tr ởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Ban quả lý
n quốc gia Núi Chúa;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệ
ả và Thủ tr ở
á ơ
đơ vị và
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Đ ều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy sản;
- TT: Tỉnh ủy Đ D tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- PUB: LĐ K
;
-L :
. HC
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