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Khu dự trữ sinh quyển đầu 

tiên 3-11-2022  

  Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

                                     Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa; 

- Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 
 

Ngày Quốc tế đầu tiên về Khu Dự trữ sinh quyển được Đại hội đồng 

UNESCO công bố trong phiên họp thứ 41, ngày 03 tháng 11 năm 2022 (2021, 

41C/37), nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn 

cầu. Việc thành lập, đề cử công nhận, quản lý và bảo vệ môi trường các Khu Dự 

trữ sinh quyển lần đầu tiên được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

6363/BTNMT-TCMT ngày 24/10/2022 về việc hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu 

dự trữ sinh quyển đầu tiên 3-11-2022, 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  
 

1. Các sở, ngành, địa phương, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, Ban 

quản lý Vườn quốc gia Phước Bình căn cứ điều kiện thực tế tổ chức triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển đầu tiên 3-11-

2022 thiết thực, hiệu quả một số nội dung công việc như sau: 

   a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của Khu 

dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa đối với sự sống của con người và thiên 

nhiên; đồng thời kêu gọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các 

dịch vụ hệ sinh thái, tăng cường quản lý và phát huy chức năng về bảo tồn, hỗ 

trợ và phát triển của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. 
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b) Triển khai hiệu quả các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường khu dự 

trữ sinh quyển và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban quản lý và trách nhiệm 

của chính quyền các cấp trong quản lý bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa. 

c) Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phát triển bền 

vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa để tăng cường kết nối giữa con 

người và thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  

Cập nhật, tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền hình về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về dự trữ 

sinh quyển, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi và tổng hợp báo cáo việc 

tổ chức thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức các nội dung 

hưởng ứng Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển vào ngày 03 tháng 11 hàng 

năm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

(Thông tin về Ngày quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển năm 2022 được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh 

Thuận, theo địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/tailieuthamkhao.aspx/) 

 
 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 
- Tổng cục Môi trường; 
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Báo Ninh Thuận;  
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC; 
- Lưu: VT, KTTH.           TT     

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  
 

 
 

Lê Huyền 
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