
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TCMT-BTĐD  

V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 

số 45/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Ngày 08/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-

TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 45/QĐ-TTg). Tại mục 

IV.6 Điều 1 của Quyết định này đã giao Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương các nhiệm vụ sau: 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quy hoạch 

tại địa phương; 

- Tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với quy hoạch này; 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình, dự án triển 

khai thực hiện quy hoạch; lập và phê duyệt dự án thành lập các khu bảo tồn, cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học, hành lang đa dạng sinh học tại địa phương theo 

phân cấp; 

- Tổ chức quản lý khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và hành lang 

đa dạng sinh học theo phân cấp của Chính phủ; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khai thác các giá trị của đa dạng sinh học để 

phát triển kinh tế và ổn định đời sống người dân địa phương; 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

của người dân trong bảo tồn đa dạng sinh học; 

- Bố trí các nguồn lực của địa phương và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả 

các nguồn lực do Trung ương cấp để thực hiện quy hoạch; 

- Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (đầu mối là Tổng cục Môi trường) tổ chức 

xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2060. Quy hoạch này là cơ sở để các tỉnh xây dựng nội dung quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh.  



  

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Môi trường trân trọng đề nghị Quý 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg và hoạt động quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học tại địa phương thời gian qua. Đề xuất các nội dung quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học cho giai đoạn 2021-2030để đưa vào Quy hoạch quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Chi tiết Khung báo cáo tại Phụ lục đính kèm 

Công văn này. 

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của quý Ủy ban xin 

vui lòng gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày...........tháng ....... năm 2019 

theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đầu mối liên 

hệ: Ông Phạm Hoàng Việt, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; điện 

thoại: 024 3 7956868 (ext 3112)/0912808659; phamhoangviet@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCMT-BTĐD, Q65. 

  TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tài 

 



  

Phụ lục: 

Khung báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg 

(kèm theo Công văn số           /TCMT-BTĐD ngày    tháng 3 năm 2019 của           Tổng 

cục Môi trường) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tóm tắt hiện trạng đa dạng sinh học của tỉnh 

1.1.1. Tài nguyên đa dạng sinh học 

Bao gồm hệ sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, 

cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, loài và nguồn gen. 

1.1.2. Hệ thống quản lý nhà nước về đa dạng sinh học 

Bao gồm các cơ quan, tổ chức tham gia công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên 

địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học trên địa bàn tỉnh  

1.2. Quá trình xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh 

1.2.1. Hiện trạng xây dựng quy hoạch cấp tỉnh:  

Nêu hiện trạng (1. đã được phê duyệt; 2. đang/đã xây dựng nhưng chưa phê 

duyệt; 3. chưa xây dựng), kèm theo các quyết định/nghị quyết liên quan, nêu lý 

do cụ thể của hiện trạng  

1.2.2. Thực tế triển khai xây dựng quy hoạch (đối với các tỉnh đã và đang xây 

dựng quy hoạch) 

- thời gian tiến hành xây dựng quy hoạch 

- đơn vị đầu mối và các bên liên quan tham gia 

- quá trình xây dựng (trong đó nêu rõ những nội dung trong quy hoạch 

cấp tỉnh được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào Quyết định 45/QĐ-TTg) 

1.3. Thông tin về Quyết định 45/QĐ-TTg:  

- Đơn vị ông/bà có được thông tin về Quyết định 45/QĐ-TTg không? 

Nếu có, cho biết đơn vị cung cấp thông tin, thời gian nhận thông tin? 

Hình thức thông tin (công báo, công văn, hội thảo, tập huấn...) 

- Có văn bản nào của tỉnh về việc thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg 

không? (cung cấp thông tin cụ thể, nếu có) 

- Tỉnh/Sở có tiến hành hoạt động nào triển khai hoặc kiểm tra đối với 

việc thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg và các hoạt động quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học tại địa phương không? 

- Đơn vị ông/bà có được hỏi ý kiến liên quan đến nội dung bảo tồn đa 

dạng sinh học hoặc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khi tham gia xây 

dựng và triển khai các quy hoạch khác tại địa phương không? Nếu có, đề 

nghị cung cấp thông tin cụ thể. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTG VÀ QUY HOẠCH 

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TỈNH 

2.1. Thông tin tóm tắt về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh 



  

Đối với các tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch hoặc đã xây dựng xong quy 

hoạch nhưng chưa được phê duyệt. 

2.2. Kết quả thực hiện quy hoạch  

2.2.1. Đối với hệ sinh thái tự nhiên quan trọng 

2.2.2. Đối với khu bảo tồn thiên nhiên 

2.2.3. Đối với hành lang đa dạng sinh học 

2.2.4. Đối với cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

2.2.5. Các nhiệm vụ và dự án ưu tiên đã được phê duyệt  

Lưu ý: đối với các tỉnh đã phê duyệt quy hoạch nêu rõ nội dung nào thực hiện theo 

quyết định Quyết định 45/QĐ-TTg và nội dung nàothực hiện theo quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học tỉnh. Đối với các tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch nêu rõ nội dung nào 

thực hiện theo quyết định Quyết định 45/QĐ-TTg. 

2.3. Đánh giá thực hiện quy hoạch 

2.3.1. Đánh giá mức độ hoàn thành quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học theo 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

2.3.2. Đánh giá mức độ tác động của quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học với 

các quy hoạch khác của tỉnh. 

2.3.3. Các thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng và triển khai quy hoạch. 

III. ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH 

HỌC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060 

3.1. Kế hoạch tiếp theo thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh trước 

khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. 

3.2. Nhu cầu về lồng ghép nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học để đưa vào 

quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch). 

3.3. Đề xuất các nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tình thời kỳ 2021-

2030:  

3.3.1. Đối với hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, khu vực đa dạng sinh học cao, 

cảnh quan sinh thái quan trọng 

3.3.2. Đối với khu bảo tồn thiên nhiên 

3.3.3. Đối với hành lang đa dạng sinh học 

3.3.4. Đối với cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

3.3.5. Các đề xuất khác  

(Đối với các mục a, b, c, d đề nghị cung cấp tên gọi, vị trí địa lý (nằm trên địa bàn xã, 

huyện, tỉnh nào; tọa độ (nếu có), diện tích (nếu có), lý do đề xuất). 
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