
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày           tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khu dự trữ  

sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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 Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Kết quả kỳ họp lần thứ 33 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương 

trình Con người và Sinh quyển (MAB/ICC - International Coordinating Council 

of the Man and the Biosphere Programme) diễn ra từ ngày 13-17/9/2021 tại 

Abuja, Nigeria, hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh 

Thuận đã được thông qua và chính thức được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và 

Khoa học của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển 

thế giới; 

Căn cứ văn bản số 108/BKT/21 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Quốc gia 

UNESCO Việt Nam về việc triển khai hỗ trợ hoạt động khu dự trữ sinh quyển 
Núi Chúa; 
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Căn cứ văn bản số 2504-CV/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; 

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tại Tờ 

trình số 25/TTr-BQLVQGNC ngày 14/6/2022 và ý kiến trình của Giám đốc Sở 
Nội vụ tại Tờ trình số 1824/TTr-SNV ngày 22/6/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, 

tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các thành viên sau 

đây: 

1. Trưởng ban: Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia 

Núi Chúa. 

3. Các Phó Trưởng ban: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Các Ủy viên: 

- Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Công thương; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 
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- Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước. 

5. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban 

Thường trực, Phó Trưởng ban. 

6. Danh sách cụ thể thành viên tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh do Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phân công và có văn bản gửi 

về Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp, báo 

cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo, vận hành Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận 

tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành với sự tham vấn, hỗ trợ kỹ thuật 

từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia Chương trình Con 

người và Sinh quyển Việt Nam. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, kế hoạch 

hoạt động của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận tuân 

theo các quy định pháp luật của Việt Nam với sự tham vấn, hỗ trợ kỹ thuật từ 

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia Chương trình Con 

người và Sinh quyển Việt Nam. 

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt 

từ cơ quan có thẩm quyền về bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh 

quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

- Tạo dựng cơ chế phối hợp quản lý cho các bên liên quan đến bảo tồn, 

quản lý và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Huy động và tiếp cận các nguồn lực quốc tế và quốc gia để thực hiện các 

chương trình, dự án, hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh 
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quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận tuân theo các quy định pháp luật hiện 

hành.  

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, giáo dục và 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và người dân địa phương vào việc bảo 

vệ và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Đề xuất nghiên cứu khoa học, hợp tác và cộng tác với quốc tế và các tổ 

chức quốc gia; thu nhận các kết quả nghiên cứu được thực hiện cho Khu dự trữ 

sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

- Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy 

ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB)Việt Nam để chấp 

nhận và thực hiện các hoạt động liên quan đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận; tăng cường hợp tác giữa các khu dự trữ sinh quyển 

khác ở trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động của mạng lưới dự trữ sinh 

quyển nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các thành viên trong khu vực và 

thế giới về các vấn đề liên quan đến dự trữ sinh quyển. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 

1. Trưởng ban ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và phân 

công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo đề xuất của 

Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. 

2. Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực, Phó 

Trưởng ban sử dụng con dấu của đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh khi được phân công. 

3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân, chấp 

hành sự phân công của người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo 

chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm được phân công. 

4. Giao Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo tỉnh) có trách nhiệm: 

- Sử dụng bộ máy của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban 

Chỉ đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh danh sách cụ thể 

từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo phân công của Thủ trưởng cơ quan thành 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh; điều chỉnh, thay thế đại diện lãnh đạo cơ quan thành viên 

về sau - nếu cần thiết và theo đề nghị của cơ quan thành viên; đồng thời báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ để 

theo dõi. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tăng hoặc 

giảm số lượng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong trường hợp cấp thiết do nhu 
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cầu, tính chất công việc và tình hình thực tế tại địa phương. 

- Trình Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định (sau khi lấy ý kiến thành viên Ban 

Chỉ đạo) và Quyết định thành lập Ban Thư ký Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa; Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Bắc và Ninh Phước; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; 

- Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN       

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-24T20:16:28+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-25T13:45:45+0700


		2022-06-25T13:46:04+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-06-25T13:46:42+0700




