
 

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

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND   Ninh Thuận, ngày          tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy 

 
 

Tại 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 Quyết định số 11/QĐ-UBQG UNESCO ngày 30/10/2018 của Ủy 

ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, lưu giữ 

và tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận danh hiệu UNESCO; 

 Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia danh lam 

thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ văn bản số 2320-CV/TU ngày 29/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy 

về tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận 

Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di 

tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Việc tổ chức các hoạt động tiếp nhận, đón và lưu giữ Bằng công nhận 

danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa của UNESCO đảm bảo trang 

trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và phù 

hợp với tình hình thực tế, có ý nghĩa tôn vinh sự kiện; nhằm quảng bá, vinh danh 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa nói riêng và mạng lưới các Khu dự trữ 

sinh quyển tại Việt Nam nói chung, là vinh dự và trách nhiệm chung của quốc 

gia, cộng đồng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc 

bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu được UNESCO công nhận. 

 - Tôn vinh giá trị của di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên Vịnh Vĩnh Hy, 

xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận được xếp hạng là di tích quốc gia; 

đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo, tiêu biểu của di tích đã được xếp 

hạng, góp phần vừa bảo tồn vừa khai thác giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch 

của tỉnh nhà. 

 - Việc tổ chức Lễ đón nhận phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và tuân thủ 
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nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó tất cả các đại biểu 

tham dự Lễ đón nhận và lực lượng phục vụ phải được tiêm đủ từ 3 mũi vắc xin 

hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và được xét nghiệm (test nhanh/RT-PCR) 

âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ. 

II. NỘI DUNG 

1. Hình thức danh hiệu: 

- Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. 

- Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. 

2. Quy mô, thành phần tham dự: 

Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và 

Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy được tổ chức 

với quy mô cấp tỉnh, có sự tham gia của các Bộ, ngành Trung ương, các Tổ chức 

quốc tế, Trường Đại học và Tổ chức khoa học, các Khu dự trữ sinh quyển tại Việt 

Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy 

ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban 

Quốc gia Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam). 

- Đại diện các Tổ chức quốc tế, Trường Đại học, Tổ chức khoa học: Liên 

minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên 

(WWF), Tổ chức bảo tồn Động vật hoang dã thế giới (GWC), Tổ chức bảo tồn 

Động thực vật quốc tế (FFI), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy 

cấp (CBES), Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD), Quỹ Hỗ trợ 

phát triển cộng đồng Sống bền vững (Sống Foundation), Viện Sinh thái học Miền 

Nam; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Trường 

Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ 

Chí Minh. 

- Đại diện lãnh đạo các Khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam: Rừng ngập 

mặn Cần Giờ, Đồng Nai, Cát Bà, châu thổ sông Hồng, ven biển và biển đảo Kiên 

Giang, miền tây Nghệ An, Mũi Cà Mau, Cù Lao Chàm, Langbiang, Cao nguyên 

Kon Hà Nừng. 

- Về phía địa phương: 

+ Cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, 

lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. 

+ Hưu trí: Nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lich, Vườn quốc gia Núi Chúa. 
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+ Cấp huyện: Lãnh đạo Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố. 

+ Cấp xã: lãnh đạo UBND các xã: Công Hải, Lợi Hải, Bắc Sơn; lãnh đạo 

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã, đại diện các thôn thuộc xã 

và đại diện cộng đồng dân cư/người có uy tín của các thôn thuộc xã Vĩnh Hải. 

+ Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa. 

- Đại diện lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Liên hiệp 

các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và một số doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư 

trên lâm phần Vườn quốc gia Núi Chúa. 

- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV9), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Thuận, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông 

tấn báo chí khác liên quan. 

- Nhà tài trợ. 

(Dự kiến số lượng đại biểu tham dự khoảng 200 đại biểu) 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Sáng ngày 14/4/2022 (sáng thứ Năm).  

- Địa điểm: Tại trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, thôn Thái An, 

xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (tổ chức ngoài trời). 

4. Nội dung Lễ đón nhận: 

- Cơ quan chủ trì Lễ đón nhận: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Bộ quản lý nhà nước 

chuyên ngành hoặc Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có liên 

quan tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. 

- Chương trình Lễ đón nhận: 

+ Tiếp đón đại biểu. 

+ Văn nghệ chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Chiếu video giới thiệu và quá trình hình thành Khu dự trữ sinh quyển thế 

giới Núi Chúa. 

+ Nghi thức đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển 

thế giới Núi Chúa. 

+ Nghi thức trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh 

Vĩnh Hy. 

+ Phát biểu của đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam. 

+ Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khen thưởng. 
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+ Trao giải ảnh “Ninh Thuận - Miền di sản”. 

+ Tặng hoa và biểu tượng của tỉnh cho các nhà tài trợ. 

+ Kết thúc buổi Lễ và tặng quà lưu niệm. 

5. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn xã hội hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa: 

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung hoạt động và các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, 

ngành, địa phương và đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức 

Lễ đón nhận đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không 

phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế và có ý nghĩa tôn vinh sự 

kiện. 

- Chủ trì cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất 

thành phần mời tham dự buổi Lễ và phát hành Giấy mời đến các đại biểu (sau khi 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy mời). 

- Chủ trì, cùng các cơ quan chuyên ngành liên hệ, kết nối với các đại biểu 

để xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện di 

chuyển cho các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các Tổ chức quốc tế, 

Trường Đại học và Tổ chức khoa học... trong thời gian đại biểu đến tham dự buổi 

Lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán chi 

tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở 

tổ chức thực hiện theo quy định; chủ động tổ chức kêu gọi, vận động sự hỗ trợ 

kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ Lễ đón nhận. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài đưa tin về sự kiện tổ chức 

Lễ đón nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng video nội dung quảng bá về Khu dự 

trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, về danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy và về sự 

kiện tổ chức Lễ đón nhận. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất công tác thi đua, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Lễ đón nhận. 

 - Chuẩn bị các bài phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại 

Việt Nam và bài phát biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Lễ đón nhận. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch thiết kế, in mẫu Giấy mời, Poster chương trình,... Trang trí khánh 

tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón 

nhận; tham mưu, đề xuất và chuẩn bị quà tặng của Tỉnh cho đại biểu tham dự Lễ 

đón nhận. 

 - Cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện 



5 
 

  
 

Ninh Hải, UBND xã Vĩnh Hải tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo cảnh 

quan xanh, sạch, đẹp; treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu ở một số địa điểm, trục đường 

chính vào Khu vực tổ chức buổi Lễ đón nhận. 

 - Tiếp tục chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo 

đài nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, đa dạng 

sinh học và các quy định khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của cộng đồng và người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và những giá trị độc đáo 

của Vườn quốc gia Núi Chúa, của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tham mưu, trình ký 

Giấy mời mời đại biểu tham dự Lễ đón nhận. 

- Phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa chuẩn bị bài phát 

biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Lễ đón nhận và tiếp đón đại biểu. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị văn nghệ chào mừng 

tại Lễ đón nhận; tổ chức tuyên truyền về Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự 

trữ sinh quyền thế giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam 

thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy gắn với quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của 

Vườn quốc gia Núi Chúa nói riêng và của tỉnh nói chung; đồng thời chủ động 

phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa xây dựng chương trình, 

kịch bản Lễ đón nhận đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu 

quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế và có ý nghĩa tôn 

vinh sự kiện. 

- Chủ động phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thực hiện 

các nội dung liên quan đến việc trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam 

thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy; đồng thời chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Cùng với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Hải tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo cảnh quan xanh, 

sạch, đẹp; treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu ở một số địa điểm, trục đường chính vào 

Khu vực tổ chức buổi Lễ đón nhận. 

4. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, tham mưu việc khen thưởng đối với các tổ chức, 

cá nhân có thành tích xuất sắc đã tham gia quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Khu 

dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa theo quy định của pháp luật và thực hiện 

công bố Quyết định khen thưởng tại Lễ đón nhận. 

5. Sở Y tế:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ về 

mặt nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, chuyên môn… giúp Ban quản lý Vườn quốc gia 
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Núi Chúa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian 

diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và 

Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy đảm bảo kịp 

thời, an toàn, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện tổ 

chức xét nghiệm (test nhanh/RT-PCR) cho các đại biểu tham dự Lễ đón nhận và 

lực lượng phục vụ buổi Lễ theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, chính quyền 

địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian tổ chức buổi Lễ. 

6. Sở Công thương làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc trưng bày sản 

phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại buổi Lễ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

7. Sở Tài chính: Tổ chức thẩm định dự toán tổ chức Lễ đón nhận do Ban 

quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa xây dựng để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định; hướng dẫn Ban quản 

lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy 

định hiện hành. 

8. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trước, 

trong và sau thời gian, địa điểm diễn ra Lễ đón nhận; tổ chức bảo vệ nghiêm khu 

vực tổ chức Lễ đón nhận và phân luồng giao thông trong ngày tổ chức Lễ đón 

nhận. 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo tổ chức các biện pháp nghiệp vụ 

quản lý thiết bị bay không người lái theo quy định; đồng thời chủ động, phối hợp 

chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an 

ninh, an toàn buổi Lễ. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền 

về sự kiện tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy 

gắn với quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và văn hóa của tỉnh Ninh Thuận; 

công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyền thế giới Núi Chúa… 

trên các trang mạng, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình. 

11. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về sự kiện tổ chức Lễ đón 

nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và Bằng xếp 

hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy; tăng thời lượng các 

chương trình và mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, quảng bá về Khu 

dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, về di tích quốc gia danh lam thắng cảnh 

Vịnh Vĩnh Hy, về những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, giá 

trị văn hóa của cộng đồng ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa nói riêng 
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và văn hóa, con người tỉnh Ninh Thuận nói chung; công tác bảo vệ rừng, bảo tồn 

đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy giá 

trị của Khu dự trữ sinh quyền thế giới Núi Chúa… 

- Xây dựng video nội dung quảng bá về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa, về Vịnh Vĩnh Hy và nội dung tuyên truyền về Lễ đón nhận. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp 

Nhân dân về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và sự kiện tổ chức Lễ đón 

nhận bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và người dân địa 

phương vào việc bảo tồn các di sản văn hóa tại địa phương, bảo vệ rừng, bảo tồn 

đa dạng sinh học và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi 

Chúa; đồng thời chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.  

 Ngoài nhiệm vụ trên, riêng Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo lực 

lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã và đơn vị liên quan cùng với Ban quản 

lý Vườn quốc gia Núi Chúa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường đảm 

bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; treo băng 

rôn, cờ, khẩu hiệu ở một số địa điểm, trục đường chính vào Khu vực tổ chức buổi 

Lễ đón nhận. 

 13. Đề nghị Công ty Điện lực Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Ban quản 

lý Vườn quốc gia Núi Chúa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đảm bảo nguồn điện 

đủ công suất để phục vụ Lễ đón nhận; cử Tổ kỹ thuật trực tại buổi Lễ và chuẩn bị 

sẵn sàng phương án dự phòng trong trường hợp nguồn điện không đảm bảo. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội: Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và 

quần chúng Nhân dân về ý nghĩa của Danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới 

Núi Chúa do UNESCO công nhận và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam 

thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy, đây chính là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối 

với những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa của 

cộng đồng ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; đồng thời thể hiện sự 

đánh giá cao của thế giới đối với các chính sách, cam kết và nỗ lực của tỉnh Ninh 

Thuận nói riêng và của Việt Nam trong việc bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và ứng 

phó với biến đổi khí hậu, thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững trong Chương 

trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.  

15. Các Sở, ban, ngành khác liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ 

động phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời chủ động liên hệ, kết nối, chuẩn bị 

phương tiện phục vụ đưa đón lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực 

quản lý trong thời gian đại biểu đến tham dự buổi Lễ. 

16. Về tổng duyệt chương trình: Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa sắp xếp lịch để lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh kiểm tra buổi tổng duyệt chương trình vào sáng ngày 
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13/04/2022 (sáng thứ Tư) trước khi triển khai chính thức Lễ đón nhận; đồng thời 

giao bộ phận ngoại vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, kiểm tra lại 

các nội dung, pano, tiêu ngữ có sử dụng tiếng Anh đảm bảo chính xác, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ 

sinh quyển thế giới Núi Chúa và Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng 

cảnh Vịnh Vĩnh Hy; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa 

và đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan 

kịp thời báo cáo gửi Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa để tổng hợp, báo cáo, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh; 

- Công ty Điện lực tỉnh; 

- Công ty Cổ phần Mekong One; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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