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Số: 413/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam
giai đoạn 2013 - 2020”
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ về qu�n l� th c vật r ng, động vật r ng nguy c�p, qu�, hi�m và th c
thi công ư�c về buôn bán quốc t� các loài động vật, th c vật hoang d� nguy
c�p; Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ về tiêu chí xác định loài và ch� độ qu�n lý thuộc Danh mục loài
nguy c�p, quý, hi�m được ưu tiên b�o vệ; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của
Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Quy�t định số 763/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2013 của
Thủ tư�ng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể b�o tồn voi Việt Nam giai
đoạn 2013 - 2020”;
Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai
đoạn 2013 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) như sau:
1. Thời gian thực hiện Đề án: đến hết năm 2025.
2. Bổ sung Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Hà Tĩnh, Dự án khẩn cấp bảo
tồn voi tỉnh Quảng Nam làm dự án thành phần của Đề án, thực hiện trong giai
đoạn 2021 - 2025.
3. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định
số 763/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và tuân
thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả
Đề án.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Nai,
Quảng Nam:
a) Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định này và Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21
tháng 5 năm 2013, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực
hiện Đề án tại địa phương.
b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án tại địa
phương; quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, đúng quy
định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quy định của pháp
luật có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
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Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quảng Nam chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Nai,
Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, KGVX, QHĐP, Công
báo;
- Lưu: VT, NN (2).
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