VENDIM
Nr. 112, datë 2.3.2022
PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË
MINISTRISË SË TURIZMIT DHE MJEDISIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin
dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e misionit dhe të fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizmit dhe
Mjedisit, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.
2. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka si mision hartimin e zbatimin e politikave që synojnë
mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen nga ndryshimet klimatike, përdorimin e qëndrueshëm të
burimeve natyrore, mbrojtjen e natyrës dhe të biodiversitetit, zhvillimin e qëndrueshëm të pyjeve
e kullotave, monitorimin e cilësisë së ujërave, si dhe hartimin e zbatimin e politikave për
turizmin.
3. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e ushtron veprimtarinë e saj, në përputhje me
legjislacionin përkatës, në këto fusha përgjegjësie shtetërore:
a) sektori i mjedisit, përfshirë politikat, standardet e trajtimit të mbetjeve, si dhe monitorimin e
kontrollin e efekteve që sjellin në drejtim të ajrit e të mjedisit, cilësia e ajrit, ndotja industriale,
kimikatet, monitorimi i efekteve klimatike, monitorimi i kontrollit të treguesve të mjedisit e të
cilësisë së ujërave, vlerësimi i ndikimit në mjedis;
b) natyra dhe biodiversiteti, përfshirë florën dhe faunën, mbrojtja e tokës nga erozioni e
degradimi, mbrojtja e peizazhit natyror, mbrojtja e faunës së egër e të specieve të rrezikuara dhe
zonat e mbrojtura;
c) sektori i pyjeve dhe i kullotave;
ç) hartimi dhe zbatimi i politikave për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit, nëpërmjet
nxitjes së investimeve në fushën e turizmit, të agroturizmit, ekoturizmit, turizmit ujor, zonave
bregdetare, ngritjes, monitorimit e kontrollimit të sistemit të standardeve në turizëm dhe
edukimit të biznesit në fushën e turizmit, të promovimit të produktit dhe destinacioneve
turistike, koordinimit e bashkëpunimit me strukturat shtetërore, pushtetin vendor, si dhe
ushtrimi i funksioneve të tjera, sipas legjislacionit përkatës, nëpërmjet institucioneve të varësisë,
aparatit të ministrisë dhe degëve territoriale.
4. Vendimi nr. 509, datë 13.9.2017, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së
përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”, shfuqizohet.
5. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
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