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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 308

/QĐ-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây
dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý
cấp tỉnh và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa
dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBT ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc Ban hành
Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng
Nai;
Căn cứ Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1139/STC-TCHCSN ngày
08/3/2022 về việc kinh phí nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng
lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh và truyền thông nâng cao nhận thức cộng
đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh năm 2022;
Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 209/TTr-TTKTTNMT ngày 15/02/2022 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự
toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng
cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh và truyền thông nâng cao nhận
thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”(lần 3);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây
dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh và
truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai” với nội dung như sau:
1. Nội dung công việc:
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1.1 Nội dung và khối lượng công việc thực hiện năm 2021 chuyển sang
năm 2022
1.1.1. Tổ chức 05 lớp tập huấn về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học
Đối tượng: 600 người dân tại Thị trấn Gia Ray, xã Xuân Trường, xã Suối Cát,
xã Xuân Thọ và xã Xuân Hiệp.
Nội dung tập huấn: tổ chức tập huấn theo 02 chuyên đề.
Thời gian tổ chức: 01 ngày/xã, thị trấn * 5 xã, thị trấn = 5 ngày, dự kiến từ
tháng 04/2022 - 11/2022 (trong tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến
phức tạp sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức tập huấn cho phù hợp).
Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại UBND 05 xã/thị trấn gồm Thị trấn Gia Ray, xã
Xuân Trường, xã Suối Cát, xã Xuân Thọ và xã Xuân Hiệp thuộc huyện Xuân Lộc.
Báo cáo viên tại các lớp tập huấn thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung
tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) (02 báo
cáo viên/lớp).
1.1.2. Tổ chức tham quan thực tế và cuộc thi “Tìm hiểu về bảo tồn đa
dạng và an toàn sinh học” cho học sinh THCS trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Đối tượng: Học sinh khối lớp 8 thuộc 06 trường THCS tại Thị trấn Gia Ray,
xã Xuân Trường, xã Suối Cát, xã Xuân Thọ và xã Xuân Hiệp.
Số lượng: 240 học sinh (40 học sinh/trường) và 24 giáo viên (04 giáo
viên/trường).
Số lượng chuyến tham quan thực tế và tổ chức cuộc thi: 02 ngày.
Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ tháng 03 đến tháng 11/2022 (trong tình hình
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức tập
huấn cho phù hợp)
Địa điểm: Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú).
1.1.3. Đề xuất Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ trang bị túi vải bố
Đề xuất Quỹ Bảo vệ môi trường Đồng Nai hỗ trợ kinh phí trang bị túi vải
nhằm phát cho các đối tượng tham dự hội nghị tập huấn tuyên truyền về bảo tồn đa
dạng và an toàn sinh học:
- Tổng số lượng túi vải trang bị cho nhiệm vụ là 864 túi.
1.2. Nội dung và khối lượng công việc thực hiện năm 2022
1.2.1. Tổ chức 01 Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý
- Đối tượng: Đại diện các Sở, ban ngành, Ban Quản lý các rừng phòng hộ,
Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, các tổ
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chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND cấp huyện/thành phố, cấp xã/phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh.
- Biên soạn và in ấn tài liệu tập huấn: 232 cuốn.
- Nội dung tập huấn: tổ chức tập huấn theo 03 chuyên đề.
- Thời gian: Dự kiến từ tháng 7/2022 - 10/2022 (Trong tình hình dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp sẽ điều chỉnh thời gian tổ chức tập huấn cho
phù hợp.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
- Báo cáo viên mời tham gia lớp tập huấn thuộc các đơn vị: Cục Bảo tồn đa
dạng sinh học, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên/Ban Quản lý Khu Bảo tồn
thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Viện/Trường Đại học (03 báo cáo viên/lớp).
1.2.2. Xây dựng sổ tay tuyên truyền về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học
- Tên sổ tay: Sổ tay tuyên truyền về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học.
- Kích thước tài liệu: tài liệu khổ A5 (khổ ngang 15*20cm).
- Số trang dự kiến: 90 - 100 trang
- Nội dung Sổ tay: thực hiện thu thập thông tin, xây dựng Sổ tay tuyên truyền
về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học với những nội dung sau:
+ Cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng và an
toàn sinh học mới được ban hành, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành
chính về đa dạng sinh học.
+ Những vấn đề cơ bản về đa dạng sinh học: khái niệm đa dạng sinh học; Bảo
tồn đa dạng sinh học; An toàn sinh học; Giá trị của đa dạng sinh học; Suy giảm đa
dạng sinh học; Công ước đa dạng sinh học; các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế
đa dạng sinh học.
+ Hệ thống các khu bảo tồn hiện nay tại Việt Nam và Đồng Nai.
+ Giới thiệu các loài động thực vật, hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm tại Đồng
Nai cần được bảo tồn.
+ Các hành vi nghiêm cấm, xử phạt liên quan đến bảo tồn đa dạng và an toàn
sinh học.
+ Một số nét chính về quy hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
+ Các giải pháp về thực hiện công tác bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học
trên địa bàn tỉnh.
+ Nhận diện các loài sinh vật ngoại lai, sinh vật ngoại lai xâm hại và các biện
pháp diệt trừ sinh vật ngoại lai tại Đồng Nai.
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Sổ tay tuyên truyền về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học sau khi hoàn thiện,
cấp phép sẽ định dạng tệp là *pdf và đăng tải trên website Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Đồng Nai và thông tin để các đơn vị tiếp nhận, sử dụng làm tài liệu
tuyên truyền (không thực hiện in bản giấy đối với Sổ tay).
1.2.3. Tổ chức cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai”
- Đối tượng tham gia dự thi: Học sinh thuộc các trường tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Chủ đề cuộc thi “Bảo tồn thiên nhiên và các loài động vật hoang dã”; số
lượng cuộc thi: 03 cuộc thi (mỗi cấp học/cuộc thi).
- Nội dung chủ đề: Thực trạng của hệ sinh thái, các khu rừng, con sông, suối,
các loài động vật hoang dã; hành động của con người trong hiện tại và hậu quả
trong tương lai; những vấn đề của hiện tại chưa giải quyết được nhưng tương lai sẽ
được giải quyết,...
- Thời gian phát động và tổ chức trao giải cuộc thi: từ tháng 02/2022 đến
tháng 9/2022.
1.2.4. Xây dựng nội dung tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học và
phát thanh trên Đài Truyền thanh cấp huyện/thành phố
- Khối lượng thực hiện: xây dựng 12 nội dung/năm (01 nội dung tuyên
truyền/tháng) để phát thanh tuyên truyền trên 11/11 Đài Truyền thanh cấp
huyện/thành phố.
- Nội dung xây dựng các thông tin tuyền truyền tập trung vào các chủ đề về
giới thiệu các giá trị đa dạng sinh học của Đồng Nai; vai trò của cộng đồng trong
hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; thông tin về các loài sinh vật
ngoại lai tại Đồng Nai và các biện pháp diệt trừ, các hành động của cộng đồng
trong bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; các hình thức xử phạt khi vi phạm
hành chính về bảo tồn động vật hoang dã; xử lý các tình huống vi phạm, cung cấp
số điện thoại đường dây nóng khi phát hiện những trường hợp vi phạm; các mô
hình hiệu quả trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học,...
- Thời lượng nội dung phát thanh tuyên truyền: từ 03-5 phút/nội dung.
- Hình thức thực hiện: Nội dung tuyên truyền sẽ được ghi âm và phát thanh
theo tần suất từ 01-3 lần/tuần trên các Đài Truyền thanh cấp huyện/thành phố.
- Dự kiến thời gian xây dựng nội dung và phát thanh tuyên truyền thực hiện từ
tháng 01/2022.
- Số lượng đĩa DVD sử dụng để lưu trữ nội dung tuyên truyền: 137 đĩa.
2. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
3. Sản phẩm giao nộp:
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- Báo cáo tổng kết: 06 bộ.
- Đĩa CD lưu dữ liệu nhiệm vụ: 03 đĩa.
4. Kinh phí thực hiện: 666.955.433 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, chín
trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm ba mươi ba đồng).
- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Sở Tài
nguyên và Môi trường giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường căn cứ
Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ..
Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra khối lượng,
giám sát quá trình thực hiện và tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đồng thời
hướng dẫn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về chuyên môn, đề xuất
chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục
Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và
Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.2b.Ph.8.
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