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UBND TỈNH NINH BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________                         ______________________________________ 

 

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  

Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SNN  

ngày     /8/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình) 

 
  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng   
 1. Quy định này quy định: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý 

Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (sau đây viết tắt là Ban 

Quản lý) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình. 

2. Quy định này áp dụng đối với Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã 

Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý, các 

cá nhân và đơn vị khác có liên quan. 

Điều 2. Vị trí 

Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình là 

đơn vị sự nghiệp trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình, chịu sự quản 

lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp &PTNT. 

Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình là 

đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. 

Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình có 

tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại xã Kỳ Phú, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Điều 3. Chức năng 

Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện chức năng tổ chức 

quản lý, triển khai thực hiện dự án Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại 

Ninh Bình; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật Công viên động vật hoang dã Quốc 

gia tại Ninh Bình; bảo tồn và phát triển các loài động vật đặc hữu, các hệ sinh 

thái đặc thù, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn gen động vật 

quý hiếm của Quốc gia, khu vực Đông Nam Á và thế giới, phục vụ cho công tác 

nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch. Thực hiện các dịch vụ, mô hình về sản 

xuất giống cây trồng, vật nuôi nông lâm nghiệp. 
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Điều 4. Nhiệm vụ 

1. Thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng Công viên động vật hoang dã. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ 

tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, các dự án bảo tồn động vật hoang dã khi được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Giám đốc Sở;  

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; 

3. Nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành theo kế hoạch và chỉ đạo cụ thể của Giám đốc Sở; 

4. Tổ chức, quản lý, phục vụ các hoạt động thăm quan, du lịch, nghỉ mát và 

học tập tại Công viên; 

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây 

dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu bảo tồn và phát triển các loài động vật 

đặc hữu, các hệ sinh thái đặc thù, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học, bảo tồn các 

nguồn gen động vật quý hiếm của Quốc gia, khu vực Đông Nam Á và thế giới; 

6. Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển 

các loài động vật đặc hữu, các hệ sinh thái đặc thù, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh 

học, bảo tồn các nguồn gen động vật quý hiếm; tổ chức các hoạt động hợp tác 

quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan tham 

mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng, ban hành quy định quản lý công 

viên; Xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt “Nội quy bảo vệ công viên” nhằm 

phục vụ tốt nhất cho khách đến tham quan, học tập đồng thời làm tốt công tác giữ 

gìn, bảo quản, phát triển Công viên; 

8. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cho 

Giám đốc Sở trong việc xây dựng, ban hành Quy chế quản lý các hoạt động kinh 

doanh thương mại, dịch vụ trong công viên để phục vụ khách tham quan; 

9. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng có liên quan quản lý, khai 

thác hoạt động dịch vụ công viên, tổ chức phục vụ văn hóa nghệ thuật, triển lãm 

đúng theo quy định của pháp luật; 

10. Hướng dẫn phục vụ khách tham quan, du lịch tại các tuyến, điểm thuộc 

Công viên. Tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí tham quan Công viên theo đúng 

quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch; 

11. Phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan thực hiện: Đảm 

bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực Công 

viên; phòng chống thiên tai, cứu hộ; 

12. Nghiên cứu, lai tạo, sản xuất cây con giống các loại để phục vụ cho sản 

xuất, đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp; 

13. Thực hiện các dịch vụ, mô hình, đề tài khoa học về giống cây trồng và vật 

nuôi nông, lâm nghiệp và công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân sản xuất 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 
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14. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên môn của Ban Quản 

lý; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của 

ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh Ninh Bình; 

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân 

bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh Ninh Bình; 

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và Giám đốc Sở 

Nông nghiệp &PTNT giao và theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Quyền hạn 

1. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định của Nhà nước. 

2. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp theo quy định của Nhà nước. 

3. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy và 

biên chế theo phân cấp quản lý của tỉnh và các quy định của Nhà nước. 

4. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ - du 

lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên và xử lý hoặc 

đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo 

quy định hiện hành; 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
 

 Điều 6. Trách nhiệm của Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã 

Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

Giám đốc Ban Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh 

Ninh Bình căn cứ vào các quy định tại Quyết định này và các quy định khác 

của pháp luật xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ cuả các phòng chuyên 

môn. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, theo đúng quy định của nhà 

nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 Điều 7. Sửa đổi và bổ sung quy định  

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Ban 

Quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình báo cáo Giám đốc 

Sở Nông nghiệp & PTNT để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                Vũ Nam Tiến         
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