
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /UBND-KTTH    
 

V/v tổ chức triển khai thực 

hiện nội dung về quản lý và 

bảo vệ môi trường di sản 

thiên nhiên trong Luật Bảo 

vệ môi trường và Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

  Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Phước Bình, Núi Chúa; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Nội dung quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên lần đầu tiên được 

quy định tổng thể, đồng bộ trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. Nhằm góp phần triển khai hiệu quả các quy định về quản 

lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh 

đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Sở, ban, ngành 

cấp tỉnh; Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Phước Bình, Núi Chúa và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sau: 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vai trò, giá 

trị của di sản thiên nhiên, các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên 

nhiên và các nhiệm vụ có liên quan tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản 

hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế 

của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng trên địa bàn. 

2. Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Phước Bình, Núi Chúa 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vai trò, giá trị của di sản thiên nhiên; 

các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên của Luật Bảo vệ môi 

trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tổ chức, cá nhân có liên quan 

nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ, quản lý 

di sản thiên nhiên. 

b) Định kỳ điều tra, đánh giá diễn biến môi trường, các giá trị thiên nhiên 

của di sản, các hoạt động tác động đến di sản thiên nhiên, các hoạt động bảo vệ 

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên theo 

quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cập nhật kết quả điều tra, đánh giá vào 

cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
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c) Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Phước Bình, Núi Chúa chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên nhiên và Kế hoạch quản lý và 

bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên tại các Vườn quốc gia do mình quản lý theo 

hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, tập huấn nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên 

nhiên quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và các cơ quan có liên quan rà soát, báo 

cáo về các di sản thiên nhiên hiện có trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại Công văn số 1225/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2022 (về việc tổ 

chức triển khai nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trong 

Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) trong tháng 4/2022. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Vườn quốc gia: Phước Bình, Núi 

Chúa và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh theo quy định của 

Điều 124 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát, bổ sung các nội dung về bảo vệ môi 

trường di sản thiên nhiên vào Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

để thực hiện công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý và bảo vệ môi 

trường di sản thiên nhiên theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có báo cáo, thông tin gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm 

quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.         TT 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Huyền 
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