UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486/TTr-STNMT
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Phê duyệt Đề án và thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm
phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm
2020, tầm nhìn 2030;
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Thủ
tướng chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả
nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục dự án do Chương trình phát triển của Liên
hợp quốc (UNDP) tài trợ;
Căn cứ Văn kiện Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh
cảnh liên kết” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số
837/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng dự án thành lập và vận hành khu bảo
tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo Công văn số 1904/UBND-TN ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc triển khai Thông báo số 46/TB-BTNMT ngày 16/3/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về Kết luận của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự
án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”;
Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số
9405/UBND-XD ngày 09/12/2019 về việc hoàn chỉnh Đề án khu bảo tồn đất ngập nước
Tam Giang- Cầu Hai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Chiến lược,

Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và đơn vị tư vấn
(Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam) hoàn thiện Đề án theo góp ý của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang,
Phú Lộc và thị xã Hương Trà, ý kiến các thành viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. (Bản
giải trình các ý kiến đính kèm Tờ trình)

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
Đề án và ban hành Quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình bao gồm:

1. Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên
đất ngập nước Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Dự thảo Quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Báo cáo tóm tắt Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế;
4. Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế (Báo cáo tổng hợp);
5. Bộ Bản đồ tổng thể và bản đồ các phân vùng chức năng Khu bảo tồn đã
được UBND 05 huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc,
Hương Trà và Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận;
6. Hồ sơ họp Hội đồng thẩm định Dự án thành lập và vận hành Khu bảo
tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, bao gồm Biên bản, Phiếu nhận xét của
các thành viên Hội đồng thẩm định, Bản giải trình tiếp thu ý kiến Hội đồng.
7. Hồ sơ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bản giải
trình tiếp thu ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
8. Bản giải trình, tiếp thu ý kiến của các huyện, thị xã: Phong Điền,
Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và ý kiến các thành viên UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: KH và ĐT, Tài chính,
NN và PTNT, KH và CN,
- UBND các huyện, thị xã: P.Điền, Q.Điền,
H.Trà, Phú Vang, Phú Lộc;
- Sở TN và MT: GĐ, PGĐpt,
Văn phòng, CC BĐ và ĐP;
- Lưu: VT, CC BVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Tài
nguyên và Môi
trường
Email:
stnmt@thuathien
hue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Thừa Thiên Huế
Thời gian ký:
12/30/2019

Lê Bá Phúc

Tóm tắt quá trình triển khai xây dựng Hồ sơ đề án Thành lập và vận hành Khu
bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
(Đính kèm Tờ trình số /TTr-STNMT ngày /12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
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Nội dung
Thống nhất nội dung và tiến hành ký kết hợp đồng giữa ba bên:
Chủ đầu tư (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi
trường), đơn vị tư vấn (Viện Tài nguyên môi trường biển) và Sở
Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
Tiến hành hội thảo Khởi động dự án tại Hải Phòng và Thừa
Thiên Huế, có sự tham gia của đơn vị tư vấn, đại diện chủ đầu
tư, các sở ban ngành và chính quyền địa phương 5 huyện và thị
xã của tỉnh Thừa Thiên Huế, các chuyên gia. Trong cuộc họp đã
thống nhất các nội dung và phương pháp thực hiện dự án
Khảo sát tổng quan tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, xác đinh
bước đầu các khu vực cần bảo vệ và tiến hành khảo sát Chim
nước tại TG-CH đợt 1, phỏng vấn người dân tại khu vực dự kiến
vùng bảo vệ nghiêm ngặt của KBT ĐNN
Báo cáo sơ bộ về đa dạng sinh học và môi trường tại đầm phá
Tam Giang – Cầu Hai trên cơ sở tổng hợp, kế thừa các kết quả
nghiên cứu trước đây (bao gồm kết quả khảo sát của dự án trong
giai đoạn 1 năm 2016). Từ các kết quả này đã đề xuất các khu
vực bảo tồn nghiêm ngặt tại cửa sông Ô Lâu, Cồn Dài – đầm
Sam và đầm Cầu Hai và 23 khu bảo vệ thủy sản hiện có. Đề
xuất đã được trình bày và gửi cho các đơn vị liên quan của tỉnh
Thừa Thiên Huế góp ý lần thứ nhất.
Khảo sát tổng thể tại Tam Giang – Cầu Hai tất cả các nội dung
về đa dạng sinh học: hệ sinh thái RNM, hệ sinh thái cỏ biển, hệ
sinh thái cỏ thủy sinh nước ngọt, sinh vật phù du, động vật đáy,
rong, chim – bò sát – lưỡng cư, cá… và hiện trạng kinh tế - xã
hội tại 5 huyện, thị xã xung quanh đầm phá Tam Giang – Cầu
Hai. Mẫu vật được phân tích tại phòng thí nghiệm của Viện
TNMTB.
Báo cáo các kết quả khảo sát về đa dạng sinh học và kinh tế - xã
hội. Trình bày báo cáo và đề xuất phương án phân vùng quy
hoạch Khu bảo tồn ĐNN Tam Giang – Cầu Hai lần thứ 2, có
sửa đổi sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia của Nhóm
công tác ĐNN của tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở ngành liên
quan. Trong phương án này, đã đề xuất thêm khu vực Rú Chá
vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Thống nhất với Sở TNMT về
việc phân chia thành lập KBT ĐNN theo hai giai đoạn.
Báo cáo Hồ sơ thành lập KBT ĐNN Tam Giang – Cầu Hai lần
thứ 2
- Tham vấn tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương
Trà, Phú Vang, và Phú Lộc. Đơn vị tư vấn trình bày về các
Phương án phân vùng bảo tồn và quản lý tại KBT ĐNN TG-
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Nội dung
CH; Thảo luận về thuộc ranh giới KBT ĐNN trong địa bàn
huyện, việc tham gia địa Phương trong quản lý KBT; Phỏng vấn
sự đồng thuận của địa phương bằng mẫu phiế u điề u tra.
- Tổ chức hội thảo tại Sở TN&MT, Thảo luận về Phương án
phân vùng và quản lý KBT ĐNN TG- CH; Trình bày các ý kiến
của các huyện, các hội và cộng đồng địa phương; Phỏng vấn sự
đồng thuận của các Sở, ngành và các chuyên gia trong Nhóm tư
vấn ĐNN của tỉnh TTH.
Hội thảo tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi
trường, ghi nhận góp ý của các chuyên gia của Bộ TN&MT, Bộ
NN&PTNT và các chuyên gia về ĐNN
Gửi Hồ sơ Thành lập KBT ĐNN Tam Giang – Cầu Hai đã chỉnh
sửa lần 2 cho các sở ngành và các chuyên gian liên quan tại tỉnh
Thừa Thiên Huế
Tham vấn tại các xã Điền Hòa, Điền Lộc, Quảng Thái, Quảng
Lợi, Điền Hải, Hương Phong
Gửi Hồ sơ Thành lập KBT ĐNN Tam Giang – Cầu Hai đã chỉnh
sửa lần 3 cho các sở ngành và các chuyên gian liên quan tại tỉnh
Thừa Thiên Huế và nhận các ý kiền góp ý bằng văn bản
Chỉnh sửa Hồ sơ theo ý kiến góp ý và thay đổi cấu trúc của Hồ
sơ theo ý kiến của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Họp với Sở Tài - Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa
Thiên Huế về tiến độ trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về dự
án thành lập Khu bảotồn ĐNN Tam Giang - Cầu Hai
Họp Hội đồng thẩm định Dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập
nước Tam Giang-Cầu Hai theo Quyết định thành lập Hội đồng
thẩm định số 2672/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Chỉnh sửa Hồ sơ thành lập KBT ĐNN TG-CH theo các ý kiến
đóng góp của Hội đồng thẩm định
Chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ thành lập KBT ĐNN TG-CH theo
góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
2152/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 về việc góp ý kiến Hồ sơ
thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.
- Khảo sát thực địa các phân vùng dự kiến thành lập Khu bảo
tồn cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành địa
phương liên quan.
- Hoàn thiện bản đồ các phân khu chức năng theo ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh và góp ý của các sở ngành, địa phương;
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các huyện, thị xã: Phong Điền,
Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và ý kiến các
thành viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hoàn thiện Hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án và thành
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lập KBTTN ĐNN Tam Giang- Cầu Hai.

