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QUYẾT ĐỊNH  

Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học  

Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện dự án  

“Hàng lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”; 

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện Dự án 

“Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý 

rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”; được điều chỉnh tại 

Quyết định số 1194/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ 

Tổ chức cán bộ, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học 

Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo Dự 

án), gồm các thành viên sau: 

1. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban. 

2. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban. 

3. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Ủy viên. 

4. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên. 

5. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy viên. 

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên. 

7. Ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy viên. 

8. Ông Lê Văn Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy viên. 

10. Bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên. 

12. Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa 

dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên 

Thư ký. 

Điều 2. Ban chỉ đạo Dự án có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc 

thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở 

rộng - giai đoạn 2” và Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng 

với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn 

Việt Nam” bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực quy định tại các 

văn kiện Dự án đã được phê duyệt. 
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Trưởng Ban chỉ đạo Dự án được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trong công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động của Dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hành lang bảo 

tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài 

chính, Hợp tác quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- UBND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị,  

  Thừa Thiên Huế; 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TCCB.G25. 

 BỘ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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