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Hà Nội, ngày        tháng    năm 2020 

    

 

Kính gửi: ………………………………………………… 

 

Thực hiện điểm c Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 

tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường “Hướng dẫn: thống kê, kiểm 

kê và phân loại đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc; quan trắc các vùng đất 

ngập nước quan trọng; xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước; tổ chức 

hội đồng thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn; tổ chức quản lý khu bảo 

tồn đất ngập nước hoặc vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo 

tồn”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, các bên liên 

quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị 

định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Bảo tồn 

và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 

Thực hiện theo quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi Quý cơ quan dự thảo Thông tư (dự 

thảo số 2) và dự thảo Tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành thông tư, trân trọng 

đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến và gửi về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày ...... tháng .... năm 2020. 

Văn bản góp ý (công văn và file mềm) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học - Tổng cục 

Môi trường; số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại: 

(04)37956868, máy lẻ 3111/di động: 0986101328, fax: (04)39412028, email: 

ngadtq@vea.gov.vn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý 

cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, TCMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI XIN Ý KIẾN 

1. Văn phòng Chính phủ 

2. Văn phòng Quốc hội 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ 

5. Bộ Tư pháp 

6. Bộ Nội vụ 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8. Bộ Tài chính 

9. Bộ Ngoại giao 

10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

11. Bộ Công Thương 

12. Bộ Giao thông vận tải 

13. Bộ Xây dựng 

14. Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam 

15. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

16. Tổng cục Quản lý đất đai 

17. Cục Quản lý tài nguyên nước 

18. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

19. Viện Sinh thái tài nguyên và sinh vật, Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam 

20. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội 

21. Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo, Đại học Khoa học và tự nhiên 

22. Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (63 tỉnh) 

23. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (63 tỉnh) 

24. Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy 

25. Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể 

26. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hoa Lư (Ban quản lý khu bảo tồn đất ngập nước 

Vân Long) 

27. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 

28. Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim 



29. Ban quản lý Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 

30. Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên 

31. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen 

32. Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng 

33. Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Hạ 
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