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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�41/2021/QĐ-U�ND� � ��������������ày�20�t�á���7��ăm�2021�

�
QUYẾT�ĐỊ�H�

Ban�hành�Quy�chế�quản�lý�khu�bảo�tồn�biển��
Vườn�qu�c��ia��úi�Chúa,�tỉnh��inh�Thuận�________________________�

�
ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

�
Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�L��t��ổ�c�ức�
c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;��

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;�L��t�sửa�đổ���bổ� s����một� số�đ�ề��của�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�
p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t���ủy�sả����ày�21�t�á���11��ăm�2017;�

Că��cứ�L��t�Đa�dạ���s�����ọc���ày�13�t�á���11��ăm�2008;�

Că��cứ�L��t�G�ao� t�ô���đườ���t�ủy� �ộ��địa���ày�15�t�á���6��ăm�2004;�
L��t�sửa�đổ��bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�G�ao�t�ô���đườ���t�ủy��ộ��địa���ày�
17�t�á���6��ăm�2014;�

Că��cứ�L��t��à�����yê���mô��trườ���b�ể��và��ả��đảo���ày�25�t�á���6��ăm�
2015;�

Că��cứ�L��t�D��lịc����ày�19�t�á���6��ăm�2017;�

Că��cứ�L��t�Lâm�����ệp���ày�15�t�á���11��ăm�2017;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 34/2016/�Đ-CP� ��ày� 14� t�á��� 5� �ăm� 2016� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�t����à���L��t�Ba���à���vă��
bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;����ị�đị���số�154/2020/�Đ-CP���ày�31�t�á���12��ăm�
2020�của�C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�34/2016/�Đ-
CP���ày�14�t�á���5��ăm�2016;�

Că��cứ����ị�đị��� số�156/2018/�Đ-CP���ày�16� t�á��� 11��ăm�2018�của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�t����à���một�số�đ�ề��của�L��t�Lâm�����ệp;�

Că��cứ����ị�đị���số�26/2019/�Đ-CP���ày�08�t�á���3��ăm�2019�của�C�í���
p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�t����à���L��t���ủy�sả�;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 42/2019/�Đ-CP� ��ày� 16� t�á��� 5� �ăm� 2019� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���xử�p�ạt�v��p�ạm��à���c�í���tro���lĩ���vực�t�ủy�sả�;�

��eo�đề����ị�của�G�ám�đốc�Ba��q�ả��lý�Vườ��q�ốc���a��ú��C�úa� tạ���ờ�
trì���số�24/��r-BQLVQG�C���ày�11�t�á���6��ăm�2021;�Báo�cáo�t�ẩm�đị���số�
738/BC-S�P���ày�16�t�á���4��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp�và�ý�k�ế��trì���của�G�ám�
đốc�Sở��ô�������ệp�và�P�át�tr�ể���ô���t�ô��tạ���ờ�trì���số�171/��r-S��P����
��ày�22�t�á���6��ăm�2021.�
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QUYẾT�ĐỊ�H:�
�
Điều��.�����hà�h�kèm�theo�Quyết�đị�h��ày�Quy�chế�quả��lý�khu�bảo�tồ��

biể��Vườ��quốc��i��Núi�Chú�,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�
�
Điều��.�Quyết�đị�h��ày�có� hiệu� lực�kể� từ���ày�30�thá��� 7��ăm� 2021�và�

th�y�thế�Quyết�đị�h�số�07/2015/QĐ-U�ND���ày�23�thá���01��ăm�2015�củ���y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�Quy�chế�quả��lý�Khu��ảo�tồ��biể��Vườ��quốc��i��
Núi�Chú�,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

Chá�h�Vă��phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h;�Giám�đốc�các�sở;�thủ�t�ưở���các�
b��,���à�h�cấp�tỉ�h;�Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��các�huyệ�,�thà�h�phố;�Giám�đốc�
����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��và�thủ�t�ưở���các�cơ�qu��,�đơ��vị�và�tổ�
chức,�cá��hâ��có�liê��qu���chịu�t�ách��hiệm�thi�hà�h�Quyết�đị�h��ày./.�

�
� TM.�ỦY�BA���HÂ��DÂ��

KT.�CHỦ�TỊCH�
PHÓ�CHỦ�TỊCH�

� �
Lê�Huyền�
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ỦY�BA���HÂ��DÂ���
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
�

QUY�CHẾ�
Quản�lý�khu�bảo�tồn�biển��

Vườn�qu�c��ia��úi�Chúa,�tỉnh��inh�Thuận�
(Ba���à���kèm�t�eo�Q�yết�đị���số�41/2021/QĐ-UB�D��

��ày�20�t�á���7��ăm�2021�của�Ủy�ba����â��dâ��tỉ�������������)�________________________________________�
�

Chươn��I�
�HỮ�G�QUY�ĐỊ�H�CHU�G�

�
Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh�

Quy�chế��ày�quy�đị�h�về�phâ��vù���quả��lý,�các�hoạt�độ���t�o���khu�bảo�
tồ��biể��Vườ��quốc��i��Núi�Chú��(s�u�đây��ọi�tắt�là�khu�bảo�tồ��biể�)�về�quả��lý�
Nhà��ước��hằm�bảo�tồ��đ��dạ���si�h�học,�bảo�vệ�và�sử�dụ���hợp�lý�các�hệ�si�h�
thái,� tài� ��uyê�� thiê�� �hiê�,�môi� t�ườ��,� bảo� tồ�� các� �iá� t�ị� vă��hó�� -� lịch� sử,�
phục�vụ�phát�t�iể��bề��vữ���tại�Vườ��quốc��i��Núi�Chú�,�tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều��.�Đ�i�tượn��áp�dụn��

1.�Quy� chế��ày�áp� dụ���đối�với�các�cơ�qu��,� tổ�chức,� cá� �hâ�� củ��Việt�
N�m�và�tổ�chức,�cá��hâ���ước���oài�có�các�hoạt�độ���liê��qu���đế��khu�bảo�tồ��
biể�,� t�ừ�t�ườ���hợp�pháp� luật� và�Điều� ước�Quốc�tế�mà��ước�Cộ���hò��xã� hội�
chủ���hĩ��Việt�N�m�đã�ký�kết�hoặc�th�m��i��có�quy�đị�h�khác.�

2.�Đối�với�t�ườ���hợp�đặc�biệt�qu���t�ọ���về�����i�h�quốc��i�,�các�tổ�chức,�
cá��hâ��s�u�khi�được�phép�củ��cấp�có� thẩm�quyề�� thì� được�tiế��hà�h�các�hoạt�
độ���có�liê��qu���t�o���khu�bảo�tồ��biể�.��

�
Điều�3.�Phạm�vi�và�phân�khu�chức�năn��của�khu�bảo�tồn�biển�

Phạm�vi�khu�bảo�tồ��biể��kéo�dài�từ�Mũi�Đá�Vách�ở�phí���ắc�xuố���phí��
�ắc�Hò��Chô���ở�phí��N�m.��ổ���diệ��tích�khu�bảo�tồ��biể��7.352�h��được��iới�
hạ��bởi�các�mốc�tọ��độ�(hệ�tọ��độ�VN�2.000)�s�u:�

�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

1� C1� 606859� 1297000� PKDVHC�

2� C2� 608853� 1296999� PKDVHC�

3� C3� 605189� 1296278� PKDVHC�

4� C4� 602975� 1296785� PKDVHC�

5� C5� 603867� 1296134� PKDVHC�

6� C6� 603365� 1295273� PKDVHC�
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�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

7� �1� 603482� 1294659� PK�VNN�1�

8� �3� 602086� 1293120� PK�VNN�1�

9� �4� 601489� 1291590� PK�VNN�1�

10� C7� 600564� 1288364� PKDVHC�

11� �8� 600033� 1286991� PK�VNN�2�

12� �1� 599055� 1285700� PKPHS��

13� �10� 599700� 1285330� PK�VNN�2�

14� �2� 597671� 1284196� PKPHS��

15� �3� 596022� 1280877� PKPHS��

16� �4� 597836� 1280881� PKPHS��

17� C8� 601285� 1280883� PKDVHC�

Khu�bảo�tồ��biể��được�phâ��thà�h�03�phâ��khu�s�u�đây:�

1.�Phâ��khu�bảo�vệ���hiêm���ặt:�diệ��tích�667�h��

Là�vù���biể�,�ve��biể��được�xác�đị�h�để�bảo�toà����uyê��vẹ�,��iữ���uyê��
hiệ��t�ạ���và�theo�dõi�diễ��biế��tự��hiê��củ��các�loài�độ���vật,�thực�vật�thủy�si�h�
và�các�hệ�si�h�thái�tự��hiê��t�ê��biể�.��

Phâ��khu�bảo�vệ���hiêm���ặt�có�diệ��tích�667�h�,��ồm�02�khu�vực�s�u:�

�)�Khu�vực�1:�diệ��tích�568�h�,�kéo�dài�từ�bãi�Nhỏ�cho�đế��lạch�Nước�N�ọt�
với�chiều�dài�đườ���bờ�khoả���6,8�km�và�chiều��ộ���từ�1,0�-�1,5�km�từ�mép��ước�
đườ���bờ�lúc�t�iều�c�o����đế��độ�sâu�30�m;�được��iới�hạ��bởi�các�mốc�tọ��độ�(�ệ�
tọa�độ�V��2.000)�s�u:�

�ọ��độ�t�u���tâm:�X:�602696;��:�1292330�

�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

1� �1� 60.3482� 12.94659� PK�VNN�1�

2� �2� 60.4440� 12.94136� PK�VNN�1�

3� �3� 60.2086� 12.93120� PK�VNN�1�

4� �4� 60.1489� 12.91590� PK�VNN�1�

5� �5� 60.1707� 12.91420� PK�VNN�1�

6� �6� 60.1060� 12.90547� PK�VNN�1�

7� �7� 60.1880� 12.89926� PK�VNN�1�

b)�Khu�vực�2:�diệ��tích�99�h�,�kéo�dài�từ�phí��N�m�Hò��Đeo�đế��Mũi��hị�
có�đườ���bờ�kéo�dài�khoả���2,0�km�và�chiều��ộ���từ�bờ����đế��độ�sâu�20�m�từ�
0,5�-�0,7�km;�được��iới�hạ��bởi�các�mốc�tọ��độ�(hệ�tọ��độ�VN�2.000)�s�u:�

�
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�ọ��độ�t�u���tâm:�X:�600127;��:�1286051�

�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

8� �8� 600033� 1286991� PK�VNN�2�

9� �9� 600559� 1286724� PK�VNN�2�

10� �10� 599700� 1285330� PK�VNN�2�

11� �11� 600159� 1285104� PK�VNN�2�

2.�Phâ��Khu�phục�hồi�si�h�thái:�diệ��tích�656�h��

Là�vù���biể�,�ve��biể��được�xác�đị�h�để�t�iể��kh�i�hoạt�độ���phục�hồi,�tái�
tạo�các�loài�độ���vật,�thực�vật�thủy�si�h�và�các�hệ�si�h�thái�tự��hiê��t�ê��biể�.�

Phâ��khu�phục�hồi�si�h�thái�kéo�dài�từ�Mũi��hị�đế��phí���ắc�Hò��Chô���
với�chiều�dài�đườ���bờ�khoả���7,5�km�và�chiều��ộ���0,7�km�ở�phí���ắc�và�1,2�
km�ở�phí��N�m�từ�mép��ước�đườ���bờ�lúc�t�iều�c�o� ���đế��độ�sâu�15�m;�được�
�iới�hạ��bởi�các�mốc�tọ��độ�(hệ�tọ��độ�VN�2.000)�s�u:�

�ọ��độ�t�u���tâm:�X:�597862;��:�1283288�

�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

1� �1� 599037� 1285663� PKPHS��

2� �2� 599727� 1285314� PKPHS��

3� �3� 597683� 1284138� PKPHS��

4� �4� 597874� 1280849� PKPHS��

3.�Phâ��khu�dịch�vụ�-�hà�h�chí�h:�diệ��tích�6.029�h��

Là� vù��� biể�,� ve�� biể�� được� xác�đị�h� để� t�iể�� kh�i�hoạt� độ���dịch� vụ,�
hà�h�chí�h,�hoạt�độ���thủy�sả��có�kiểm�soát.�

Là� vù��� biể�� �ằm���oài�các�vù���bảo�vệ� ��hiêm� ��ặt�và� phục� hồi� si�h�
thái��ói�t�ê�,�có�phạm�vi��ộ����hất�kéo�dài� từ�Mũi�Đá�Vách�xuố���đế��phí���ắc�
Hò��Chô��,�kể�cả�vù����ước��ô����ầ��bờ�và�thủy�vực�sâu�t�o���toà��vù���biể��
đế��độ�sâu�từ�30�-�50�m.�Chiều�dài�đườ���bờ�khoả���32,5�km�và�chiều��ộ���theo�
phươ���thẳ����ốc�với�bờ����khơi�là�1,9�km�(Mũi�Đá�Vách),�4,2�km�(bãi�Nhỏ),�5,3�
km�(H����Rái),�5,0�km�(Mỹ�Hò�)�và�5,2�km� (cả���cá�Mỹ��â�).�Được��iới�hạ��
bởi�các�mốc�tọ��độ�(hệ�tọ��độ�VN�2.000)�s�u:�

�ọ��độ�t�u���tâm:��X:�6033345;��:�1288940�

�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

1� C1� 60.6859� 12.97000� PKDVHC�

2� C2� 60.8853� 12.96999� PKDVHC�

3� C3� 60.5189� 12.96278� PKDVHC�
�
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�TT� Ký�hiệu�
Tọa�độ�địa�lý�

Ghi�chú�
Tọa�độ�X� Tọa�độ�Y�

4� C4� 60.2975� 12.96785� PKDVHC�

5� C5� 60.3867� 12.96134� PKDVHC�

6� C6� 60.3365� 12.95273� PKDVHC�

7� C7� 60.0564� 12.88364� PKDVHC�

8� C8� 60.1285� 12.80883� PKDVHC�

4.�N�oài�các�phâ��khu�thuộc�khu�bảo�tồ��biể�,�bê����oài�có�Vù���đệm�là�
vù���biể�,�ve��biể��b�o�qu��h,� tiếp��iáp�với����h��iới�khu�bảo�tồ���hằm���ă��
chặ�,��iảm��hẹ�tác�độ����ây�hại�từ�bê����oài�đế��khu�bảo�tồ��biể�.�

5.�Quy�mô�các�phâ��khu�củ��khu�bảo�tồ��biể��được�thể�hiệ��tại�bả��đồ�tỷ�
lệ�1/10.000,�tọ��độ�vị�t�í�các�điểm��iới�hạ��củ��từ���vù���được�thể�hiệ��tại�Phụ�
lục�đí�h�kèm�theo�Quy�chế��ày.�

�
Chươn��II�

CÁC�HOẠT�ĐỘ�G�TRO�G�KHU�BẢO�TỒ��BIỂ��
�

Điều�4.�Quản�lý�hoạt�độn��tron��khu�bảo�tồn�biển�và�Vùn��đệm�

1.�Hoạt�độ���được�thực�hiệ��t�o���phâ��khu�bảo�vệ���hiệm���ặt:�

�)��hả�ph�o�đá�h�dấu����h��iới�vù���biể�.�

b)�Điều�t��,���hiê��cứu�kho��học�s�u�khi�được�cơ�qu���Nhà��ước�có�thẩm�
quyề��phê�duyệt�và�chịu�sự��iám�sát�củ������quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú�.�

c)��uyê��t�uyề�,��iáo�dục�môi�t�ườ��,�bảo�tồ��đ��dạ���si�h�học�và�bảo�vệ�
��uồ��lợi�thủy�sả�.�

2.�Hoạt�độ���được�thực�hiệ��t�o���Phâ��khu�phục�hồi�si�h�thái:�

�)�Hoạt�độ���quy�đị�h�tại�khoả��1�Điều��ày.�

b)�Phục�hồi,�tái�tạo�các�loài�độ���vật,�thực�vật�thủy�si�h,�hệ�si�h�thái�biể�.�

c)�Hoạt�độ���du�lịch�si�h�thái��hư���khô����ây�tổ��hại�đế����uồ��lợi�thủy�
sả��và�hệ�si�h�thái�biể�.�

d)��àu�cá,�tàu�biể��và�phươ���tiệ��thủy�khác�được�đi�qu��khô����ây�hại.�

3.�Hoạt�độ���được�thực�hiệ��t�o���Phâ��khu�dịch�vụ�-�hà�h�chí�h:�

�)�Hoạt�độ���theo�quy�đị�h�tại�khoả��2�Điều��ày.�

b)�Nuôi�t�ồ���thủy�sả�,�kh�i�thác�thủy�sả�.�

c)��ổ�chức�hoạt�độ���dịch�vụ,�du�lịch�si�h�thái.�

d)�Xây�dự���cô���t�ì�h�hạ�tầ���phục�vụ�hoạt�độ���củ������quả��lý�Vườ��
quốc��i��Núi�Chú�;�cô���t�ì�h�phục�vụ�du�lịch�si�h�thái,��uôi�t�ồ���thủy�sả�.�

4.�Hoạt�độ���được�thực�hiệ��t�o���Vù���đệm:�

�)�Hoạt�độ���theo�quy�đị�h�tại�khoả��3�Điều��ày.�

b)�Xây�dự���cô���t�ì�h�cơ�sở�hạ�tầ���phục�vụ�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội.�
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5.�Nhữ���hà�h�vi�bị���hiêm�cấm�về�đ��dạ���si�h�học:�

�)� Să�,� bắt,� đá�h� bắt,� kh�i� thác� loài� ho���� dã� t�o��� phâ�� khu� bảo� vệ�
��hiêm� ��ặt� củ�� khu� bảo� tồ��� t�ừ� việc� vì�mục� đích� ��hiê�� cứu� kho�� học;� lấ��
chiếm�đất�đ�i,�phá�hoại�cả�h�qu��,�hủy�hoại�hệ�si�h�thái�tự��hiê�,��uôi�t�ồ���các�
loài���oại�l�i�xâm�hại�t�o���khu�bảo�tồ�.�

b)�Xây�dự���cô���t�ì�h,��hà�ở�t�o���phâ��khu�bảo�vệ���hiêm���ặt�củ��khu�
bảo�tồ�,�t�ừ�cô���t�ì�h� phục�vụ�mục�đích�quốc� phò��,���� �i�h;�xây�dự���cô���
t�ì�h,��hà�ở�t�ái�phép�t�o���phâ��khu�phục�hồi�si�h�thái�củ��khu�bảo�tồ�.��

c)�Điều�t��,�khảo�sát,�thăm�dò,�kh�i�thác�khoá���sả�;�chă���uôi��i��súc,��i��
cầm�quy�mô�t�����t�ại,��uôi�t�ồ���thuỷ�sả��quy�mô�cô�����hiệp;�cư�t�ú�t�ái�phép,�
�ây�ô� �hiễm�môi�t�ườ���t�o��� phâ��khu�bảo�vệ���hiêm���ặt�và�phâ��khu�phục�
hồi�si�h�thái�củ��khu�bảo�tồ�.�

d)�Chuyể��đổi�t�ái�phép�mục�đích�sử�dụ���đất�t�o���khu�bảo�tồ�.���

6.�Các�hoạt�độ���t�o���khu�bảo�tồ��biể��được�quy�đị�h�tại�khoả��1,�2,�3,�4�
và�5�Điều��ày�phải�tuâ��thủ�quy�đị�h�củ��Quy�chế��ày�và�pháp�luật�có�liê��qu��.�

�
Điều�5.�Phục�hồi�hệ�sinh�thái,�tái�tạo�n�uồn�lợi�

Khuyế��khích�các�hoạt�độ����hằm�phục�hồi�các�hệ�si�h�thái,�tái�tạo���uồ��
lợi�thủy�sả�,�bảo�vệ�và�tă���cườ���tí�h�đ��dạ���si�h�học�củ��khu�bảo�tồ��biể��và�
phải�được�sự�cho�phép�củ������quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú�.�

�
Điều�6.�Hoạt�độn��nuôi�trồn�,�khai�thác�thủy�sản�

1.�Hà����ăm,� că�� cứ�kết� quả� đá�h� �iá� diễ�� biế��tài� ��uyê��môi� t�ườ��,�
����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��có�t�ách��hiệm�phối�hợp�với�các�cơ�qu���
chức��ă���liê��qu��,�đề�xuất�xây�dự���kế�hoạch��uôi� t�ồ��,�tái� tạo�và�kh�i�thác�
��uồ��lợi�thủy�sả��t�o���khu�bảo�tồ��biể��một�cách�hợp�lý;�xác�đị�h�các�khu�vực�
phù�hợp�để� dà�h��iê���cho� cộ���đồ��� ��ười�đị�� phươ����uôi�t�ồ��,� kh�i� thác�
thủy�sả�.�

2.�Các�hoạt�độ����uôi�t�ồ��,�kh�i�thác�thủy�sả��tiế��hà�h�t�o���khu�bảo�tồ��
biể�� phải� tuâ�� thủ� đầy� đủ� �hữ��� quy� đị�h� về� bảo� vệ� môi� t�ườ��,� si�h� cả�h,�
phò���chố���dịch�bệ�h,�bảo�vệ�và�phát�t�iể����uồ��lợi�thủy�sả�.�Khuyế��khích�áp�
dụ���các�hì�h�thức��uôi� t�ồ���thủy� sả�� si�h�thái�khô����ây�ả�h�hưở���xấu�đế��
môi�t�ườ���số���củ��các�loài�thủy�si�h�vật�theo�kế�hoạch,�quy�hoạch�được�cấp�có�
thẩm�quyề��phê�duyệt.�

�
Điều�7.�Hoạt�độn��n�hiên�cứu�khoa�học,�thăm�dò,�khảo�sát,�khảo�cổ�

1.�Khuyế��khích�các�hoạt�độ�����hiê��cứu�kho��học��hằm�mục�đích�bảo�
vệ�và�phát� t�iể��khu�bảo� tồ��biể�;�tổ�chức�các�hoạt�độ�����hiê��cứu,�ứ���dụ��,�
chuyể���i�o�kho��học�cô�����hệ�để� �â��� c�o��ă��� suất� sả�� xuất,� đ��dạ���hó��
��à�h���hề,�cải�thiệ��đời�số���cho�cộ���đồ���số���t�o���và�xu���qu��h�khu�bảo�
tồ��biể�.�
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2.�Hoạt�độ���thăm�dò�tài���uyê�,�khoá���sả�,�khảo�sát,�khảo�cổ�dưới��ước�
t�o���khu�bảo�tồ��biể��phải�được�cơ�qu���có�thẩm�quyề��cho�phép�và�phải�tuâ��
thủ�các�quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��hà�h�về�bảo�vệ�môi�t�ườ���và�các�quy�đị�h�pháp�
luật�khác�có�liê��qu��.�

�
Điều�8.�Hoạt�độn��sản�xuất�nôn��n�hiệp�

1.�Hạ��chế�sử�dụ���phâ��bó��hó��học,�các�hó��chất,� thuốc�bảo�vệ�thực�vật�
t�o���c��h�tác��ô�����hiệp;�chă���uôi��i��súc�phải��hốt�chuồ���và�xử�lý�chất�thải�
để�khô���ả�h�hưở���đế��môi�t�ườ���khu�bảo�tồ��biể�.�

2.�Khuyế��khích�sử�dụ���các�loại�phâ��bó��hữu�cơ,�phâ��vi�si�h,�c��h�tác�
theo�chươ���t�ì�h�quả��lý�tổ���hợp�cây�t�ồ��,�khô����ây�ả�h�hưở���xấu�đế��hệ�
si�h�thái�và�đ��dạ���si�h�học�khu�bảo�tồ��biể�.�

�
Điều��.�Hoạt�độn��du�lịch,�văn�hóa,�thươn��mại�

1.�Việc� tổ� chức� các�hoạt� độ���du�lịch,�vă��hó�,� thươ���mại� khô���được�
làm�ả�h�hưở���xấu�đế�� ��uồ�� lợi,� si�h�cả�h�củ��khu�bảo� tồ�� biể�.�Các�dự�á��
phát� t�iể��du�lịch�t�o���khu�bảo�tồ��biể��phải�có�ý�kiế��củ������quả��lý�Vườ��
quốc��i��Núi�Chú��t�ước�khi�t�ì�h�cấp�có�thẩm�quyề��phê�duyệt.�

2.�Khuyế�� khích�cộ���đồ���dâ�� cư�th�m��i�� các� hoạt� độ��� du� lịch,�vă��
hó�,�thươ���mại�và�các�hoạt�độ���khác�khô���bị�cấm�t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

3.��ất� cả�các�hoạt� độ��� du� lịch,�vă��hó�,� thươ���mại� t�o���khu� bảo� tồ��
biể��đều�phải�tuâ��thủ�sự�kiểm�soát�củ������quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��và�
các�cơ�qu���chức��ă���theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

�
Điều���.�Hoạt�độn���iao�thôn��đườn��thủy�

Các�phươ���tiệ���i�o�thô���đườ���thủy��ội�đị��phải�tuâ��thủ�quy�đị�h�tại�
Luật��i�o�thô���đườ���thủy��ội�đị�;�Luật�sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��Luật�
�i�o�thô���đườ���thủy��ội�đị��và�Luật�sử��đổi,�bổ�su���một�số�điều�củ��37�Luật�
có�liê��qu���đế��quy�hoạch.�

�
Điều���.�Bảo�tồn�cảnh�quan,�hệ�độn��vật,�thực�vật�trên�cạn�

1.�Cả�h�qu���tự��hiê�,�hệ�độ��,�thực�vật�t�ê��cạ��thuộc�����quả��lý�Vườ��
quốc��i��Núi�Chú��quả��lý�được�bảo�vệ�theo�đú���quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��hà�h.��

2.�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��có�t�ách��hiệm���hiê��cứu,�theo�
dõi,�bảo�vệ�bãi�đẻ�và�cứu�hộ��ù��biể�,�xây�dự���cơ�sở�dữ�liệu�để�quả��lý,�bảo�tồ��
�ù��biể�;���hiê��cứu,� quy�hoạch�các�khu�vực�thực�hiệ���hiệm�vụ�bảo� tồ�,�phát�
t�iể��hệ�si�h�thái,�các�hoạt�độ���phục�vụ�cô���tác�bảo�tồ�,�hoạt�độ���vă��hó��tí��
��ưỡ��,�hoạt�độ���du�lịch�để�tổ�chức�quả��lý,�sử�dụ���đú���mục�đích�(t�ừ�diệ��
tích�đất�quốc�phò���thực�hiệ��theo�quy�chế�quả��lý�đất�quốc�phò��);�xây�dự���
chươ���t�ì�h,�kế�hoạch,�dự�á��bảo�tồ�,�phát�t�iể��các�hệ�si�h� thái,�ưu� tiê��phát�
t�iể��t�ồ��� �ừ���để�bảo�vệ�bờ�biể�,� bảo�vệ�môi�t�ườ���si�h� thái,� ứ���phó� chủ�
độ���và�hiệu�quả�với�biế��đổi�khí�hậu.�
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Chươn��III�
QUẢ��LÝ��HÀ��ƯỚC�ĐỐI�VỚI�KHU�BẢO�TỒ��BIỂ��

�
Điều���.��ở��ôn��n�hiệp�và�Phát�triển�nôn��thôn�

1.�Giúp��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�thực�hiệ��chức��ă���quả��lý�Nhà��ước�t�o���
lĩ�h�vực�thủy�sả��tại�khu�bảo�tồ��biể��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.��

2.�Chỉ�đạo�các�đơ��vị,�phò��,�b��� t�ực�thuộc� tổ�chức� thực�hiệ��cô��� tác�
tuyê�� t�uyề�,��iáo� dục� cộ��� đồ���về� bảo�vệ� và�phát� t�iể����uồ�� lợi� thủy� sả�;�
thườ���xuyê��phối�hợp�với�các�cơ�qu��,�đơ��vị�liê��qu���thực�hiệ��cô���tác�kiểm�
t��,��iám�sát,�th��h�t���để�xử�lý�các�hà�h�vi�vi�phạm�thuộc�lĩ�h�vực�thủy�sả��t�o���
khu�bảo�tồ��biể��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật;�đồ���thời�phối�hợp�thực�hiệ��các�
dự�á��phục�hồi�hệ�si�h�thái,�tập�huấ�,�chuyể���i�o�kỹ�thuật�sả��xuất,�các�đề�tài,�
các�mô�hì�h�kh�i�thác,��uôi�t�ồ��,�chế�biế��thủy�sả��có�hiệu�quả�tại�các�khu�vực�
đã�quy�đị�h,�tái�tạo���uồ��lợi�thủy�sả��t�o���và�xu���qu��h�khu�bảo�tồ��biể�.�

3.��ổ�chức�th��h�t��,�kiểm�t��,�xử�lý�các�vi�phạm�hà�h�chí�h�t�o���lĩ�h�vực�
thủy�sả�,��uôi�t�ồ���thủy�sả�...�tại�khu�bảo�tồ��biể�.�

�
Điều��3.��ở�Khoa�học�và�Côn��n�hệ�

��ê��cơ�sở�đề�xuất�củ��các�Sở,���à�h,�đị��phươ��,�đơ��vị�liê��qu���tổ���
hợp�t�ì�h�Hội�đồ���Kho��học�và�Cô�����hệ�tỉ�h�xem�xét�th�m�mưu�t�ì�h��y�b���
�hâ��dâ��tỉ�h�quyết�đị�h�các��hiệm�vụ�kho��học�và�cô�����hệ�liê��qu���đế��khu�
bảo�tồ��biể�,��óp�phầ��bảo�vệ�đ��dạ���si�h�học,�phục�hồi�hệ�si�h�thái�và�tái�tạo�
��uồ��lợi�thủy�sả��tại�khu�bảo�tồ��biể�.�

�
Điều��4.��ở�Tài�n�uyên�và�Môi�trườn��

1.�Phối�hợp�với�Sở�Nô�����hiệp�và�Phát�t�iể���ô���thô�,��y�b����hâ��dâ��
huyệ��Ni�h�Hải,�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��tổ�chức�thực�hiệ��các�vă��
bả��quy� phạm�pháp� luật,�quy� hoạch,� chươ��� t�ì�h,� đề�á�,�dự�á��về� tài���uyê��
thiê���hiê��và�môi�t�ườ���s�u�khi�được�phê�duyệt;�thô���ti�,�tuyê��t�uyề�,�hướ���
dẫ�,�phổ�biế�,��iáo�dục,�theo�dõi�thi�hà�h�pháp�luật�và��â���c�o��hậ��thức�cộ���
đồ���về�tài���uyê��thiê���hiê��và�môi�t�ườ���khu�bảo�tồ��biể�.�

2.�Phối�hợp�với�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��và�các�cơ�qu���liê��
qu���đị�h�kỳ�qu���t�ắc,�đá�h��iá�diễ��biế��môi�t�ườ���khu�bảo�tồ��biể�.�

3.��ổ�chức�thực�hiệ��chươ���t�ì�h�quả��lý�tổ���hợp�tài���uyê��vù���bờ�tại�
các�vù���ve��biể��và�vù��� lâ��cậ��củ��khu� bảo�tồ��biể���hằm�tạo�sự�hỗ�t�ợ�từ�
bê����oài�cho�việc��â���c�o�hiệu�quả�hoạt�độ���củ��khu�bảo�tồ��biể�.�

�
Điều��5.��ở�Văn�hóa,�Thể�thao�và�Du�lịch�

1.�Phối�hợp�với�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��và�chí�h�quyề��đị��
phươ���thực�hiệ��các�chươ���t�ì�h�đào�tạo���hề�phục�vụ�du�lịch��hằm�từ���bước�
chuyể��đổi���hề�hợp�lý�cho�cộ���đồ���dâ��cư�số���t�o���và�xu���qu��h�khu�bảo�
tồ��biể�.�
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2.�Phối�hợp�với�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��và�chí�h�quyề��đị��
phươ���tuyê��t�uyề�,�phổ�biế��kiế��thức��â���c�o��hậ��thức�về�bảo�tồ��biể��cho�
các�do��h���hiệp,�đơ��vị�ki�h�do��h�du�lịch�và�du�khách�chấp�hà�h�đú���các�quy�
đị�h�khi�th�m�qu���và�tổ�chức�các�hoạt�độ���du�lịch.�

�
Điều��6.��ở�Tài�chính�

�h�m�mưu� �y� b����hâ�� dâ�� tỉ�h� bố� t�í� ki�h� phí� chi� thườ��� xuyê��b�o�
�ồm:�Hoạt� độ��� củ�� ����quả�� lý� Vườ�� quốc� �i�� Núi� Chú��và� các� hoạt� độ���
thườ���xuyê��khác�liê��qu���đế��quả��lý�khu�bảo�tổ��biể��theo�quy�đị�h�tại�điểm�
b� khoả��1� Điều� 15� N�hị� đị�h� số� 26/20219/NĐ-CP� ��ày� 08/3/2019� củ�� Chí�h�
phủ.�Chịu�t�ách��hiệm�hướ���dẫ������Quả��lý�Khu�bảo�tồ��quả��lý�và�sử�dụ���
��uồ��tài�chí�h�cho�Khu�bảo�tồ��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.�

�
Điều��7.��ở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư�

Phối�hợp�với�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú�� lập�kế�hoạch,�dự�á��
đầu�tư�phát�t�iể��và�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�câ��đối���â��sách�để�t�iể��
kh�i�hoạt�độ���bảo�tồ��đ��dạ���si�h�học,�xây�dự���cơ�sở�vật�chất�kỹ�thuật�t�o���
khu�bảo�tồ��biể��theo�quy�đị�h�pháp�luật�về�đầu�tư�cô��.�

�
Điều��8.��ở�Xây�dựn��

Hướ���dẫ�,�kiểm�t�������quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��t�o���việc�lập�
và�quả��lý�thực�hiệ��các�dự�á��đầu�tư�xây�dự���cô���t�ì�h,�khảo�sát,�thiết�kế,�thi�
cô���xây�dự��,���hiệm�thu,�bà���i�o,�bảo�hà�h,�bảo�t�ì�cô���t�ì�h�xây�dự���theo�
phâ��cấp,�phâ�� cô��� củ���y�b��� �hâ��dâ�� tỉ�h�và� theo�các�quy�đị�h�củ��pháp�
luật�t�o���lĩ�h�vực�đầu�tư�xây�dự���t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

�
Điều���.��ở�Thôn��tin�và�Truyền�thôn��

Phối�hợp�với�Sở�Nô�����hiệp�và�Phát�t�iể���ô��� thô�,�Sở�Vă�� hó�,��hể�
th�o� và�Du� lịch�và� các� sở,�b��,���à�h� có� liê�� qu��� xây�dự���kế�hoạch�và� �ội�
du���t�uyê��tuyề���â���c�o��hậ��thức�về�bảo�tồ��biể��và�phổ�biế��Quy�chế��ày�
đế��các�cơ�qu��,�đơ��vị�và�tầ���lớp�Nhâ��dâ�.�

�
Điều���.�Côn��an�tỉnh,�Bộ�Chỉ�huy�Quân�sự�tỉnh�

Chỉ�đạo�lực�lượ���thuộc�quyề�,�theo�chức��ă��,��hiệm�vụ�củ��từ���cơ�qu��,�
đơ��vị,� th�m��i��và�phối�hợp�cù���với�các���à�h�có�liê��qu���thực�hiệ��tốt�cô���
tác�quả��lý�����i�h,�t�ật�tự�t�ê��biể��và�các�vù����ước�t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�Phối�
hợp�với�chí�h�quyề��đị��phươ���và�các�cơ�qu���liê��qu���duy�t�ì�thực�hiệ��các�quy�
đị�h�củ��pháp� luật� về� ��� �i�h,� quốc�phò��,� biê���iới� biể�;� hỗ� t�ợ�����quả�� lý�
Vườ��quốc��i��Núi�Chú��t�o���cô���tác�tuầ��t��,�kiểm�soát,�xử�lý�vi�phạm.��

�
Điều���.�Bộ�Chỉ�huy�Bộ�đội�Biên�phòn��tỉnh�

Chủ�t�ì,�phối�hợp�với�các�lực�lượ��,�cơ�qu���chức��ă���bảo�đảm�����i�h�
t�ật� tự� t�ê��khu�vực�biê���iới�biể��củ��tỉ�h�và�các�vù����ước�t�o���khu�bảo� tồ��
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biể�.�Quả��lý�hoạt�độ���củ����ười�và�phươ���tiệ��t�o���khu�bảo� tồ��biể��theo�
N�hị�đị�h� số�71/2015/NĐ-CP���ày�03� thá��� 9��ăm�2015�củ��Chí�h�phủ;� phối�
hợp�với�các�lực�lượ���chức��ă��,�chí�h�quyề��đị��phươ���duy�t�ì�thực�hiệ��các�
quy�đị�h�củ��pháp�luật�và�các�quy�đị�h�có�liê��qu���ở�khu�bảo�tồ��biể�;�phối�hợp�
với�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��t�o���cô���tác�tuầ��t��,�kiểm�soát,�xử�
lý�vi�phạm�t�o���khu�bảo�tồ��biể��theo�thẩm�quyề�.�

�
Điều� ��.� Ủy�ban�nhân�dân� huyện��inh�Hải� và� các� huyện,�thành�ph��

ven�biển�

Chỉ�đạo�các�cơ�qu��,�đơ��vị� liê��qu���hỗ� t�ợ,�phối�hợp�với�����quả��lý�
Vườ��quốc��i��Núi�Chú�� tổ�chức�quả��lý�và�kh�i�thác�có�hiệu�quả�khu�bảo�tồ��
biể�.��ổ�chức�tuyê��t�uyề�,��iáo�dục,�phổ�biế���ội�du���củ��Quy�chế��ày�cho�các�
tổ�chức,�cá��hâ�,��hất�là���ư�dâ�,�do��h���hiệp�đó���t�ê��đị��bà��biết,�thực�hiệ��
��hiêm�Quy�chế��ày�và�xử�lý��hữ���hà�h�vi�vi�phạm�theo�thẩm�quyề�,�đú���quy�
đị�h�pháp�luật.�

�
Điều��3.��ự�tham��ia�của�cộn��đồn��dân�cư�địa�phươn��

1.�Khuyế��khích,�tạo�điều�kiệ��để�cộ���đồ���dâ��cư�đị��phươ���th�m��i��
vào�quá�t�ì�h�lập,�thực�hiệ��kế�hoạch�quả��lý�khu�bảo�tồ��biể�,�t�o���đó�có�hoạt�
độ���tuầ��t��,��iám�sát,�bảo�vệ.�

2.�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú�� thố����hất�với��y�b����hâ��dâ��
huyệ�,�xã�t�o���khu�bảo�tồ��biể��quyết�đị�h�hì�h�thức,��ội�du���và�thà�h�phầ��
cộ���đồ���dâ��cư�th�m��i��t�o���các�hoạt�độ���bảo�tồ��biể�.�

�
Điều��4.�Quyền�và�trách�nhiệm�của�Ban�quản�lý�Vườn�qu�c��ia��úi�Chúa�

1.�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��có�quyề��s�u�đây:�

�)��hực�hiệ��điều�t��,�khảo�sát,���hiê��cứu�kho��học�và�hợp�tác�quốc�tế�về�
bảo�tồ��biể��t�o���phạm�vi�quả��lý.�

b)�Hợp�tác�đào� tạo,� tuyê�� t�uyề�,��iáo� dục�môi� t�ườ��,� bảo� tồ��đ��dạ���
si�h�học�và�bảo�vệ���uồ��lợi�thủy�sả��t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

c)��hu�phí,�lệ�phí�theo�quy�đị�h�đối�với�hoạt�độ���t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

d)�Phối�hợp�với�tổ�chức,�cá��hâ��thực�hiệ��hoạt�độ���điều�t��,���hiê��cứu�
kho��học,�phục�hồi,�tái�tạo�các�loài�độ���vật,�thực�vật�thủy�si�h�và�hệ�si�h�thái�tự�
�hiê��t�ê��biể��t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

đ)�Cô��� chức,�viê�� chức�củ������ quả��lý�Vườ��quốc� �i��Núi�Chú�� khi�
đ����thi�hà�h�cô���vụ�t�o���khu�bảo�tồ��biể��được�lập�biê��bả��kiểm�t���hoặc�lập�
biê��bả��vi�phạm�hà�h�chí�h�t�o��� lĩ�h�vực�thủy�sả��theo�thẩm�quyề�,�chuyể��
��ười�có�thẩm�quyề��xử�lý�vi�phạm�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật�hiệ��hà�h.�

e)�Ki�h� do��h,�liê�� do��h,� liê��kết�t�o��� lĩ�h� vực�du� lịch�si�h� thái,���hỉ�
dưỡ��,���hiê��cứu�kho��học,�phục�hồi,� tái� tạo�các� loài�độ���vật,� thực�vật� thủy�
si�h,�hệ�si�h�thái�tự��hiê��t�ê��biể��và�các�hoạt�độ���dịch�vụ�khác�t�o���khu�bảo�
tồ��biể��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�
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�)�Có�ý�kiế��đối�với�hoạt�độ���điều�t��,� ��hiê��cứu�kho��học,��iáo�dục,�
đào�tạo�và�dự�á��liê��qu���đế��khu�bảo�tồ��biể��được��i�o�quả��lý;�đề���hị�cơ�
qu���có�thầm�quyề��tạm�dừ���hoạt�độ���điều�t��,���hiê��cứu�kho��học,��iáo�dục,�
đào�tạo�và� dự�á��củ��tổ�chức,� cá��hâ��t�o���t�ườ���hợp�khô��� thực�hiệ��đú���
mục�đích,��ội�du��,�kế�hoạch�hoặc�có�hoạt�độ����ây�ả�h�hưở���xấu�đế��khu�bảo�
tồ��biể�.�

2.�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��có�t�ách��hiệm�s�u�đây:�

�)�Quả�� lý,� bảo�vệ�khu�bảo� tồ��biể�� theo�Quy� chế� �ày�và� quy� đị�h�củ��
pháp�luật�liê��qu��.�

b)�Xây�dự���đề�á��tổ���thể�phát�t�iể��du�lịch�si�h�thái,���hỉ�dưỡ��,��iải�t�í�
t�o���khu�bảo�tồ��biể��t�ì�h�cấp�có�thẩm�quyề��phê�duyệt.�

c)�Xây�dự���và�tổ�chức�thực�hiệ��kế�hoạch�quả��lý�khu�bảo�tồ��biể��đị�h�
kỳ�hằ����ăm,�05��ăm,�10��ăm�s�u�khi�được�cấp�có�thẩm�quyề��phê�duyệt;�t�iể��
kh�i� các� biệ��pháp� phò��� ��ừ�� ô� �hiễm,�phò��� t�ừ� dịch� bệ�h;� ��ặ��chặ�� các�
hà�h�vi�vi�phạm�pháp�luật�t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

d)��ổ�chức���hiê��cứu,�bảo�tồ�,�tái�tạo,�bảo�vệ,�phục�hồi�và�phát�t�iể��các�
loài�độ���vật,�thực�vật�thủy�si�h,�hệ�si�h�thái�biể��t�o���khu�bảo�tồ��biể�;�cứu�hộ�
các�loài�thủy�sả����uy�cấp,�quý,�hiếm�theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật;�qu���t�ắc,�thu�
thập�thô���ti�,�số�liệu,�cập��hật�cơ�sở�dữ�liệu�về�đ��dạ���si�h�học,�chất�lượ���môi�
t�ườ����ước.�

đ)�Giám�sát�hoạt�độ���điều�t��,���hiê��cứu�kho��học,��iáo�dục,�đào�tạo�và�
dự�á��thực�hiệ��t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

e)��uyê�� t�uyề�,��iáo�dục,��â���c�o� �hậ��thức�về�bảo�vệ���uồ��lợi�thủy�
sả�,�bảo�vệ�môi�t�ườ���số���củ��loài�thủy�sả�,�bảo�tồ��đ��dạ���si�h�học�cho�cộ���
đồ���dâ��cư�số���t�o���và�xu���qu����khu�bảo�tồ��biể�.�

�)��ổ�chức,�phối�hợp�với�lực�lượ���Kiểm���ư,�Cả�h�sát�biể�,�Cả�h�sát�môi�
t�ườ��,��ộ�đội�biê��phò���và�chí�h�quyề��đị��phươ���hoặc�đề���hị��y�b����hâ��
dâ��cấp�tỉ�h�bố�t�í�lực�lượ���Kiểm���ư�thực�hiệ��tuầ��t��,�kiểm�t��,�kiểm�soát�và�
xử�lý�vi�phạm�pháp�luật�t�o���khu�bảo�tồ��biể�.�

h)�Phối�hợp�với�chí�h�quyề��đị��phươ���và�các�tổ�chức,�cá��hâ��liê��qu���
hỗ� t�ợ� t�iể��kh�i�hoạt�độ���si�h� kế� cho�cộ���đồ���dâ��cư� số��� t�o��� và�xu���
qu��h�khu�bảo�tồ��biể�.�

i)�����hà�h�hướ���dẫ�,�quy�đị�h�đối�với�phươ���tiệ��và�hoạt�độ���t�o���
khu�bảo�tồ��biể�.�

k)�N�hiê�� cứu,�đề�xuất�cấp�thẩm�quyề��điều�chỉ�h�diệ��tích�khu�bảo�tồ��
biể�;�diệ��tích,�vị�t�í�các�phâ��khu�chức��ă���củ��khu�bảo�tồ��biể��và�vù���đệm�
theo�quy�đị�h�pháp�luật�hiệ��hà�h�và�phù�hợp�với�tì�h�hì�h�thực�tế.�

l)�Lắp�đặt,�thả�ph�o�đá�h�đấu����h��iới�khu�bảo�tồ��biể�;�diệ��tích,�vị�t�í�
các�phâ��khu�chức��ă���và�lắp�đặt�ph�o�cho�tàu�du�lịch�buộc��eo.�
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m)��áo�cáo�cơ�qu���quả��lý�Nhà��ước�về� thủy�sả��cấp�tỉ�h�và��ộ�Nô���
��hiệp�và�Phát�t�iể���ô���thô��(thô���qu���ổ���cục��hủy�sả�)�về�cô���tác�quả��
lý�khu�bảo�tồ��biể��đị�h�kỳ�t�ước���ày�20�thá���11�hà����ăm�hoặc�đột�xuất�khi�
có�yêu�cầu.�

�
Điều� �5.�Quyền�và�n�hĩa� vụ�của� tổ� chức,�cá� nhân�có� hoạt� độn�� liên�

quan�đến�khu�bảo�tồn�biển�

1.�Quyề��củ��tổ�chức,�cá��hâ��có�hoạt�độ���liê��qu���đế��khu�bảo�tồ��biể��
được�quy�đị�h� tại�Điều�12�N�hị�đị�h�số�26/2019/NĐ-CP���ày� 08� thá��� 3��ăm�
2019�củ��Chí�h�phủ.�

2.�N�hĩ��vụ�củ��tổ�chức,�cá��hâ��có�hoạt�độ���liê��qu���đế��khu�bảo�tồ��
biể��được�quy�đị�h� tại�Điều� 13�N�hị�đị�h�số�26/2019/NĐ-CP� ��ày�08� thá���3�
�ăm�2019�củ��Chí�h�phủ.�

�
Chươn���IV�

TÀI�CHÍ�H�CHO�HOẠT�ĐỘ�G�CỦA�KHU�BẢO�TỒ��BIỂ��
�
Điều��6.���uồn�tài�chính�của�khu�bảo�tồn�biển�

N�uồ��tài�chí�h�củ��khu�bảo�tồ��biể��được�quy�đị�h�tại�Điều�14�N�hị�đị�h�
số�26/2019/NĐ-CP���ày�08�thá���3��ăm�2019�củ��Chí�h�phủ.�

�
Điều��7.�Quản�lý,�sử�dụn��tài�chính�của�khu�bảo�tồn�biển�

Quả��lý,�sử�dụ���tài�chí�h�củ��khu�bảo�tồ��biể��được�quy�đị�h�tại�Điều�15�
N�hị�đị�h�số�26/2019/NĐ-CP���ày�08�thá���3��ăm�2019�củ��Chí�h�phủ.�

�
Chươn��V�

TỔ�CHỨC�THỰC�HIỆ��
�

Điều��8.�Tổ�chức�thực�hiện�
1.�Giám�đốc����� quả�� lý� Vườ�� quốc��i��Núi�Chú�� t�o��� phạm�vi� chức�

�ă��,��hiệm�vụ,�quyề��hạ��củ��mì�h�có�t�ách��hiệm�hướ���dẫ�,�kiểm�t��,�tổ�chức�
t�iể��kh�i,�th�m�mưu�thực�hiệ��Quy�chế��ày�và�đị�h�kỳ�6�thá��,�hà����ăm�báo�
cáo��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�kết�quả�thực�hiệ�.�

2.��hủ�t�ưở���các� sở,�b��,���à�h;�Chủ�tịch��y�b��� �hâ�� dâ��các�huyệ�,�
thà�h�phố�ve��biể��că��cứ�theo�chức��ă��,��hiệm�vụ�được��i�o�tổ�chức�t�iể��kh�i�
các�quy�đị�h�củ��Quy�chế��ày�và�pháp�luật�có�liê��qu��;�hỗ�t�ợ,�phối�hợp�với�����
quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��tổ�chức�quả��lý�và�kh�i� thác�có�hiệu�quả�khu�
bảo�tồ��biể�.�

�
Điều���.�Điều�khoản�thi�hành�

1.���ườ���hợp�hợp�có��hữ���quy�đị�h�củ��pháp�luật�có�liê��qu���đế��hoạt�
độ���củ��khu�bảo�tồ��biể��chư��được�quy�đị�h�tại�Quy�chế��ày�hoặc�t�o���t�ườ���
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hợp�có��hữ���quy�đị�h�mới�củ��pháp�luật�khác�với��hữ���điều�khoả��t�o���Quy�
chế��ày�thì��hữ���quy�đị�h�củ��pháp�luật�đó�đươ����hiê��được�áp�dụ���để�điều�
chỉ�h�hoạt�độ���củ��khu�bảo�tồ��biể��tại�Quy�chế��ày.�

2.���o���quá�t�ì�h�thực�hiệ�,��ếu�có�vướ���mắc,�các�cơ�qu��,�tổ�chức,�cá�
�hâ��phả��á�h�kịp�thời�bằ���vă��bả��về�����quả��lý�Vườ��quốc��i��Núi�Chú��
để�tổ���hợp,�th�m�mưu��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�xem�xét,�quyết�đị�h�sử��đổi�cho�
phù�hợp./.�
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