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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

                                   

        - T     - H         
 

                N -KTN 
V v thực hiện Nghị định s  

66 2019 NĐ-CP của Chính phủ về 

bảo tồn và sử dụng bền vững các 

vùng đất ngập nước 

                                      

 
 

Kính gửi   

 - Các  ở  Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. 

 -   N  các huyện, thành ph . 
 

 

Thực hiện Công văn s  606  TNMT-TCMT ngày 30/01 2020 của  ộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Nghị định s  66 2019 NĐ-CP 

về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước,  ỷ ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau  

1.  ở Tài nguyên và Môi trường  Chủ trì, ph i hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện rà soát, th ng kê, công b  các vùng đất ngập nước theo quy 

định của pháp luật; tổ chức điều tra, đánh giá đ i với các vùng đất ngập nước và 

đề xuất các vùng đất ngập nước quan trọng của tỉnh; định kỳ xây dựng dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh gửi  ộ Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định. 

2.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Chủ trì, ph i hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ và sử dụng các vùng đất 

ngập nước theo lĩnh vực quản lý như các hồ, đập, các vùng đất trồng lúa nước, 

khu vực nuôi trồng thủy sản; cung cấp các thông tin, s  liệu điều tra cơ bản, kết 

quả nghiên cứu khoa học liên quan đến các vùng đất ngập nước thuộc phạm vi 

quản lý cho  ở Tài nguyên và Môi trường. 

3.  ở Thông tin và Truyền thông ph i hợp với  ở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan liên quan định hướng, cung cấp, hướng dẫn các cơ quan 

báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng s ng trong, 

xung quanh vùng đất ngập nước và tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan 

đến vùng đất ngập nước. 

4.  ở Tài chính chủ trì, ph i hợp với  ở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho 

  N  tỉnh cân đ i, b  trí v n từ ngân sách nhà nước và các nguồn v n hợp 

pháp khác theo quy định cho các hoạt động về điều tra, đánh giá, đề xuất danh 

mục các vùng đất ngập nước quan trọng; bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập 

nước. 
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5.   N  các huyện, thành ph  tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các bên liên 

quan, cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; ph i 

hợp thực hiện công tác th ng kê, kiểm kê, điều tra, đánh giá và quản lý các vùng 

đất ngập nước trên địa bàn theo thẩm quyền. . 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT   N  tỉnh; 

- C, PVP   N  tỉnh, 

các phòng chuyên môn, TT TH-CB 

- Lưu  VT, KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Hồ Tiế  T iệu 
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