
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HQL CHU NGHL4 VIT NAM 
T!NH NINH THUAN 	 Dc Up - Tv do - Hnh phüc 

S6: 46T0  /QD-UBND 	Ninh Thuán, ngày 30 tháng 12 näm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt Be an du Ijch sinh thai, nghi thröng, giãi trI 

ti Vtr&n quc gia Phtnrc Binh, tinh Ninh Thuán 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH THUJN 

Can th Ludt To chic chInh quyn dja phiwng ngày 19/6/2015; 

Can c& Ludt tha dc4i, bá sung mç3t sc4 diu cza Ludt td chz'cc ChInh phü và 
Ludt to ch&c chInh quyên dja phzroiig ngày 22/11/2019; 

Can c&Lut Da't dai ngày 29/11/2013; 

Can c& Ludt Lam nghip ngày 15/11/20]7, 

Can cü Ludt Du ljch ngày 19/6/2017; 

Can c& Ngh j  djn h sO' 168/2017/ND-CF ngày 31/12/2017 cia ChInh phñ 
quy thnh chi tiêt móz' sO diêu cáa Ludt Du ljch; 

C'án c& Nghj djnh sO' 156/2018/ND-CF ngày 16/11/2018 cña ChInh phz 
quy dinh chi tiêt thi hành m6t sO diéu cia Ludt Lam nghip, 

Can cz Nghj quylt sO' 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 cza Chinh phñ v6 viêc 
thtc hin m6t so ca ché, chInhsách dgc thu ho trçi tinh Ninh Thun phát triên 
kinh té - xã hç5i, On djnh san xuát, d&i sOng nhdn dan giai doan 2018 - 2023; 

Can c& Quylt djnh sO' 24 73/QD-TTg ngày 30/12/2011 cia Thu tzthng 
ChInh phi ye vic phê duyt Chien hrctc phOt triên du ljch Vit Nam den nám 
2020 và tam nhln den 2030; 

Can ci Quylt djnh sO' 20]/QD-TTg ngày 22/01/2013 cza Thi hróngGhInh 
phi ye vic phê duyt Quy hogch tOng the phát trién du ljch Vit Nam den nám 
2020 tam nhIn 2030; 

Can cz- Qiyt djnh so 2350/QD-TTg ngày 24/12/2014 cüa Thz tztóng 
C'hInh phu ye vic phê duyt Quy hogch tOng the phát triên du ljch viing Duyên 
hái Nam Trung b5 den nám 2020, tam nhln den nám 2030; 

Can ci- Thông tu' sO' 28/2018/TT-BNNP TNT ngày 1611112018  cja B6 trithng 
Bó NOng nghip và Phát trién nOng thôn quy djnh ye quán lj rIrng ben ving, 

C'än ci Quylt djnh sO' 244/QD-UBND ngày 02/10/2013 cüa Uy ban nhdn 
dan tinh ye vic phê duytquy hogch tOng the phát triên ngành du ljch tinh Ninh 
Thuán den nám 2020 và tam nhIn den nám 2030; 

Can ci Quyét djnh sO' 199/QD-UBND ngày 28/6/2018 cüa Uy ban nhdn 
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dan tinh phê duyt quy hoçwh 03 logi rimg tinh Ninh Thuçn giai dogn 2016-
2025; 

Can ci- Quylt djnh so 276/QD-UBND ngày 161712019 cza Uy  ban nhân 
dan tinh ye bô sung môt so n5i dung tgi Diéu 1 Quyêt djnh sO 199/QD-UBND 
ngày 281612018 cza Uy ban nhân dan tinh phê duyt quy hoach 03 loai ri'rng 
tinh Ninh Thun giai dogn 2016-2025, 

Can c& Quyê't djnh sô'45 /QD-UBND ngày3Q /12/2020 cza L ban nhán 
dan tinh phê duyt Phu'ong an quán 1)5 ri'rng ben vI?ng Vu-an quôc gia Phzthc 
Binh den nám 2030; 

Can ci- Quyé't djnh s6 1685/QD-UBND ngày 17/10/2019 cáa Chzi tjch Uy 
ban nhân dan tinh ye vic phê duyt dê cu-olig, dw toán ldnh phi xáy c&ng Dê an 
phát triên du ljch sinh thai, nghi du-6'ng, giái trI tai Ban Quán 1)5 Vu-&n quôc gia 
Phithc Binh; 

Theo Thông báo s6 340/TB-VPUB ngày 22/12/2020 340/TB-VPUB ngày 
22/12/2020 cia Van phOng Uy ban nhdn dan tinh ye két lun cja Chzi tjch 
UBND tinh Trán Quoc Nam tai cu5c hQp nghe báo cáo Phu-ong an quán 1)5 rImg 
ben ving, De-  an phát triên du ljch sinh thai, nghi dwöng, giái trI tai Vu-an  qu6c 
gia Phzthc Binh; 

Theo dè nghi cüa Giám dó'c So NOng nghip vii Phát trin nOng thOn tai TO 
trInh sO 327/7-Tr-SNNP TNT ngày 28/12/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt Dê an du ljch sinh thai, nghi duöng, giâi trI ti Vtr?m 
quôc gia Phtrâc Binh vài m,t so ni dung chinh nhu sau: 

1. Ten Deix  an: W an du ljch sinh thai, nghi duöng, giâi trI tai \uàT1 quôc 
gia PhuOc Binh. 

2. Ten chü rtrng: Ban Quãn Vum quc gia Phithc Binh. 

3. Thôi gian thirc hin: Giai don 2020 - 2030. 

4. Miic tiêu: 

* 	- Khai thác các tim näng tir nhiên v cánh quan, môi trucimg và sr da dung 
vêtai nguyen ti nhiên cüa h sinh thai rirng, nhãn van, di tIch ljch sir dê phát 
triên du ljch sinh thai. 

- Thông qua phát trin du ljch gop phn tuyên truyn, giáo diic cho nguàri 
dan dja phmg và du khách ye các gia' tri tir nhien, van hóa, ljch sü và nhân van 
cüa yang dir an, tir do nâng cao thirc bào v8 tài nguyen thiên nhiên và môi 
tnxng, bão ton van hOa, ban sac dan tc bAn dja. 

- Phát trin các 1oi hInh và san phm du Ijch phiic vi vic nghi ngcii, giài 
trI, tham quan, h9c tip, nghién ciru khoa hçc, trâi nghim, van hóa bàn da... 

- Nâng cao ky näng cho di ngü can b6 quãn 15 và can b6 thirc hin các 
hot dng djch vi du ljch sinh thai theo các tiêu chuãn cüa ngãnh du ljáh. 
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- Tao co th pháp 1 de^ thu hut du tu tir các ngun vn: Ngân sách nhà 
nithc, các doanh nghip, nhà dâu tu trong và ngoài nixâc dê tao  nguôn Ic cho 
vic xây dmg và phát triên ngành du ljch theo huóng ben vng. 

5. Các san phm du Jich: 

- San ph.m 1: Du ljch khám phá thiên nhiên (sinh cánh rirng, các loài d5ng 
vat dc hfru, phân bó hçp, thác nzthc...). 

- San phm 2: Du ljch trài nghim van hóa, ngh8 thut, dm thrc, t.p quán 
canh tác nông nghip, dánh bat cá... cüa dông bào dan tc Raglai. 

- San phm 3: Du ljch v8 ngun, tham quan di tIch ljch si:r trQn dja dá Pi 
Nàng Täc. 

- San ph .m 4: Du ljch trài nghim tham quan trang trai  nuôi và nhân ging 
bô tot lai F 1 ('loài d3ng vat qu hiém có trong sách do Vit Nam vi the giái). 

- San phm 5: Du ljch giâi trI, thethao nhu: T&m suM, câu Ca, các trO chai 
the thao (chèo xuông, be trên sOng quan sat các h6 sinh thai rfmg, tp quán 
canh tác nOng nghip cza c5ng d5ng Raglai,' di b3, dqp xe theo các tuyén dw&ng 
mOn trong rirng) chiip ãnh vói thiên nhiên, tháC ntr6rc hung v-i. 

- San ph.m 6: Du ljch luu ti-u, nghi duông vói h8 thng phOng nghi lien kt 
vã bit lp mang kiên trüc truyên thông dja phucmg kêt hçip vâi hin dai. 

- San phm 7: Du ljch tTnh duOng, chüa bnh b&ng các loài thâo ducic tr 
nhiên có tai  Vu?m quôc gia Phi.rOc Binh, thiên, yoga. 

- San phm 8: Du ljch thirc nghim hin trirông, nghiên ciru khoa hçc, hi 
nghi, hi thão. 

6. Các tuyn, dim du 1!ch  sinh thai: 

- Các tuyn du lich sinh thai: 

+ Tuyn 1: Tri th Trung tam Giáo dic Môi trithng và Djch vii môi tru&ng 
rmg di Vu?m thirc 4t - Dp Gia Nhông - Thác Duôi Rông - TháC Dá Bàn - 
Thác Ba Tang. 

+ Tuyn 2: Tri s Trung tam Giáo dc Môi trung và Djch vii môi tnthng 
thng di thôn Bô Lang cu-  - ngã ba Suôi Da Cot - Thác Dá Den - Thác Ham xc 
li:ia - ngã ba Suôi Da Cot - Tram Kiêm lam Kiong, Klanh (Vzc&n quOc gia 
Bidoup - Nii Ba). 

+ Tuyn 3: Tri sà Trung tam Giáo diic MOM trt.thng và Djch vi môi truông 
rung di Dp Gia Nhông - Hon Chan - Tram Kiêm lam Bidoup (Vu-On quOc gia 
Bidoup - Nüi Ba). 

+ Tuyn 4: Trii sâ Trung tam Giáo diic Môi trung và Djch vi môi trthng 
rung di Trn dja dá Pi Näng Täc - Lang van boa Raglai - Thác Cha Pot. 

Ngoài ra, có tM to^ chrc them nhCtng tuyên kt nôi ngoai v1ng khác nhu: 
Vix&n quôc gia Phuàc Binh di các diem, khu du ljch khác trên dja bàn tinh Ninh 
Thun (Thành phO Phan Rang - Tháp Chàm, bién Ninh C'hui ling nho Thai An, 
V/nh Vinh Hy, biên Binh Tiên, Tháp Pó KlOng Garai, ling gOm Bàu Trz2c, ling 
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dt M9Nghip, dó'i cat Nam Cwcing, Ca Na...)  hoc tü Vr?in quc gia Phirc 
Binh di các diem, khu du ljch thuc tinh Lam Dông, Khánh Hôa và Binh Thun 
và ngixçic laj• 

- Các tuyn du ljch sinh thai k& ni ngoi vüng: 

Cal c tuyn ti'r Vu?m qu& gia Phuàc Binh di các khu virc khác nhu: Thác TA 
Gij, Vixn quôc gia Niii Chüa... và các tuyên lien kêt Vum quôc gia vi các 
vüng khác nhtr: DA Lat,  Phan Thiét, Nba Trang... 

- Các dim phát trin du ljch sinh thai: 

+ Dim s6 1: Trung tam Giáo dc môi tnthng và Djch vii môi tnrông thng. 

+ Diem so 2: Dim du lich Vu?m thuc vat. 

+ Dim s6 3: Dim du ljch Dp Gia Nhông. 

+ Diem so 4: Diem du ljch Thác Duôi Rng. 

+ Dim sô 5: Dim du ljch Thác Dá Bàn. 

+ Dim s8 6: Dim du ljch Thác Ba tang. 

+ Dim s6 7: Di tIch Trn dja dá Pinäng Tic. 

+ Dim s6 8: Lang sinh hái, van hóa B6 Lang. 

+ Dim sO^ 9: Lang sinh hái, vn boa Raglai, Hành Rc II. 

+ Diem so 10: Thôn B 0^ Lang cü. 

+ Dim st 11: NO ba Sui Da C&. 

+ Dim s 6^ 12: Thác Dá den và thác Hm xe h:ra. 

+ Dim s 6^ 13: Thác Cha Pot. 

+ Dim si 14: HOn Chan. 

+ Diem s o^ 15:RüngPGmu. 

7. Các dim cho thuê môi trtrO'ng rtrng: 

- Khu virc cho thuê môi tnràng rirng so 1: 

+ Vi trI: Nm mt ph.n trong khoãnh 1, 3, 5 tiu khu 29a. 

+ Din tIch: 143,6 ha. 

+ San phm du ljch: Du ljch nghi duOng, du ljch hi nghj, hi thâo, du ljch 
di b dã ngoi, tam suôi, quan sat dng, thirc 4t, kêt ho p nghien ciru khoa hoc 
va dào tao. 

- Khu virc cho thuê môi trtx&ng rrng s6 2: 

+ Vi trI: N&m mot phn trong khoãnh 4, 6, 9, 11, tiu khu 11 và 
Mt 

 ph.n 
trong khoánh 4, 5, 6, 8, 9 tiêu khu 15. 

+ Din tIch: 477,7 ha. 

+ San phm du ljch: Du ljch nghi di.rOng, du ljch hi nghj, hi thâo, du ljch 
the thao, bai thuyên trên M. 
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- Khu vrc cho thuê môi trtthng rung s o^ 3: 

+ Vi tn: Nam mt phn trong các khoânh 3, 4, 5 tiu khu 30 và khoãnh 2, 3 
tiêukhu 31. 

+ Din tIch: 302,62 ha. 

+ San phm du ljch: Du ljch nghi duoTlg, du ljch hi nghi, hi tháo, du ljch 
the thao. 

Ngoài ra, trong khu virc thuc phân khu djch vi hành chInh cüa Vi.thn quc 
gia Phuâc Binh và khu vrc rung phông h, thng san xuât thuc lam phân quãxi 
1 cüa Ban Quân 1 Vithn quôc gia Phuàc Binh chua nêu & trên, có the cho thué 
môi tnx&ng rung dê kinh doanh djch vi du ljch sinh thai, nghi duông, giâi tn. 

8. Phtrong thfrc tô chu'c thirc hin: 

- Ban Quán 1' Vu&n qu& gia Phuâc Binh chü trI, phi ha vOi t6 chüc, Ca 
nhân l.p dir an du ljch sinh thai, nghi duông, giâi tri theo phwong tIiác: (1)Tr 
to chá'c, (2) Lien kit hoc (3), (7w thuê môi tru'Irng rirng phü hop vói Dê an 
du ljch sinh thai, nghi duOng, giâi trI &rçic phê duyt. 

- Vic lp du an du ljch sinh thai, nghi duOng, giãi trI phài tuân thu các quy 
djnh cüa Ludt Lam nghip và các quy djnh cüa pháp lut khác lien quan (Ludt 
Dáu tit, Ludt Dáu tw công, Ludt Du ljch, Ludt Dat dai, Ludt Quán 1j5 th c4rng tài 
san cóng, Nghj djnh so 151/2017/ND-UP ngày 26/12/2017 cia Ghmnh phi...). 
Kinh phi lap dê an du ljch sinh thai, nghi dixông, giâi trI duccc can dôi trong kê 
hochtài chInh hang näm theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuóc. Tnr&ng hop 
lien kêt vâi to chüc, cá nhân khác thI kinh phi lp du an du ljch sinh thai do hai 
ben thöa thun. Kinh phi 1.p dr an du ljch sinh thai, nghi duOng, giãi trI do to 
chuc, cá nhân thuê môi tnr?mg thng bão dam. 

- Vic cho thuê môi tru&ng thng de^ kinh doanh djch vi du ljch sinh thai, 
nghi diiô'ng, giãi trI phãi ducic thông báo rng rãi. Giá cho thuê môi tnr&ng thng 
do các ben tir thOa thun nhirng không thâp hon 1% tong doanh thu thixc hin 
trong näm cüa ben thuê môi tru&ng rung trong phm vi din tIch thuê môi 
tru?mg rl'xng; trii&ng hop có hai to chuc, cá nhân trà len cüng de nghi dugc thuê 
rnoi tnthng rung thI to chuc dâu giá vâi müc giá khâi diem không thp han 1% 
tong doanh thu thrc hin trong näm cüa ben thué môi tru&ng rirng trong phm vi 
din tIch thuê rnOi tru&ng thng theo quy djnh ti khoân 6 Diu 14, khoãn 6 Diu 
23, khoãn 3 Dieu 32 Nghj djnh sO 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh 
phü. 

9. Nguyen täc xây thyng các cong trInh phiic viii du Jjch sinh thai, nghi 
dtrOng, giãi trI trong các khu rrng: 

a) Nguyen tc xây drng các cong trInh phiic vii du ljch sinh thai, nghi 
duông, giài tri trong khu thng dc diingti Vii&nquôc gia Phuâc Binh thisc hiên 
theo quy djnh tai Diêu 15 Nghj djnh so 156/2018/ND-Cp ngày 16/11/2018 cüa 
ChInh phü, c11 the: 

- Cong trInh xây dirng phic vii du Ijch sinh thai, nghi diiông, giài tri bão 
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dam không lam ânh hii&ng dn da dng sinh h9c và cãnh quan tir nhién cüa khu 
rfrng; phü ho vâi dê an du ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI duçic cci quan có 
thãm quyên phé duyt theo quy djnh tai  diem d khoãn 3 Diêu 14 cüa Nghj djnh 
so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü. 

- Trong phân khu bão v nghiêm ngt chi du(ic lp các tuyn duing môn, 
dix?ng cap trênkhông, du?ng cap ngârn du6i mt ctât, tram quan sat cãnh quan, 
lêu trü chân, biên chi dan bâo v ri'mg kêt hqp du ljch sinh thai. 

- Trong phân khu phiic hi sinh thai chi ducTc lp các tuyn du?mg b6 phü 
hçip nhiing tôi da không vuqt qua quy mô &thng cap IV mien nüi, tram quan sat 
cânh quan, lêu trü chãn, biên chi dan, duông cap trên không, &thng cap ngâm 
dtrài mt dat, câu dành cho nguài di b 0^ & khu thng ngp nix&c. 

- Trong phân khu djch v11 hành chmnh cüa vithn quc gia, khu dr trir thiên 
nhiên, khu bâo ton loài sinh cãnh; khu báo v cãnh quan; khu rung nghiên cüu 
thrc nghim khoa hçc duçic xây dung các cong trInh phiic vi cho boat dng du 
ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI và phát huy giá tr di tIch ljch sCr - vn hóa, 
danh lam thäng cánh bâo dam các nguyen tàc sau day: 

+ Không ãnh htr?mg dn miic tiêu báo tn, không phá vä cânh quan môi 
tru&ng, không cht phá thng; các cong trInh xay dung phâi dra vào thiên nhiên, 
hài hôa vài cânh quan môi truông, chiêu cao tôi da cüa cong trInh nghi dung 
không qua' l2m. 	

JI 

+ Không lam mt quyn so hüu cüa Nhà nuOc ve rung, tái nguyen thiên 
nhiên trên mot dat và duOi lông dat. 

+ Chi ducic xây drng các cong trInh 0 nhüng noi dt tring, trãng cO, dt có 
cay bpi không có khâ náng tir ph%lc hôi. 

+ Chju trách nhim báo v, bâo ton, phát trin tài nguyen thng trén din 
tIch to chrc hoat  Ong du ljch sinh thai, nghi duöng, giâi trI; chju sir hithng dan, 
kiêm tra, giám sat cüa chü thng. 

+ Không lam ânh hii0ng dn quc phông, an ninh, danh lam thing cánh vá 
di tIch ljch sü - van hóa. 

b) Nguyen t&c xây dung các cOng trInh phc vu du ljch sinh thai, nghi 
du&ng, giái trI trong khu rung phông h6 tai  Vu?m quôc gia PhuOc Binh thrc 
hin theo quy djnh tai  Diêu 24 Nghj djnh so 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 
cUa Chinh phü, cu the: 

- COng trInh xây dirng phc vi du ljch sinh thai, nghi dixô'ng, giii trf bâo 
dam không lam ânh hiz&ng den chi'rc nãng phông h6 và cãnh quan tir nhiên cüa 
khu thng; phü hçip v0i d an du Ijch sinh thai, nghi duô'ng, giãi trI duqc ca quan 
có thãm quyên phê duyt theo quy djnh tai  diem d khoán 3 Diêu 23 Nghj djnh 
156/20 18IND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü. 

- Khi xây drng các cOng trmnh phiic vi cho hoat dng du lIch  sinh thai, nghi 
dtr0ng, giái trI bâo dam các nguyen täc sau: 

+ Không phá 0 cành quan mOi trumg, không chit phâ thng; các cong 
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trInh xây drng phâi dira vào thiên nhiên, hài hôa vi cành quan môi tnthng; bâo 
dam dung quy djnh cüa pháp lut. 

+ Không lam mt quyn s& hüu cüa Nhà rn.thc ve rung, tâi nguyen thiên 
nhiên trên mt At và duâi lông dat. 

+ Chi dircic xây dimg các cong trInh & nhQng nth Mt trng, trãng co, Mt có 
cay bi không có khà näng tr phic hOi. 

+ Chju trách nhim bâo v, báo tn, phát trin tài nguyen rfrng trên din 
tIch t8 chüc hot dng du ljch sinh thai, nghi duO'ng, giâi trI; chju sir hu&ng dan, 
kiêm tra, giám sat cüa chi rirng. 

+ Không lam ành hr&ng dn qu& phông, an ninh, danh lam th.ng  cãnh và 
di tIch ljch sü - van hóa. 

Trix&ng hçrp pháp lut có thay di hoc quy djnh khác thI thrc hin theo 
quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh có lien quan. 

10. Tong m(rc Mu fir, ngun von: 

Khái toán vn dâu tLr cho mt s6' hang miic Mu tu chü yu là 998 t' dng, 
trong do: 

- Von Mu n.r du ljch sinh thai do Ban quãn 1 Vithn quc gia Phithc Binh tr 
thirc hin: 98 t' dông (nguón von cap tir ngán sách). IJu tiên dâu tu cho các san 
phâm du ljch dc trung, dc dáo cüa Vu&n quôc gia Phuâc Binh. 

+ Giai doan  2021-2025: 50 t) dng. 

+ Giai dotn 2026-2030: 48 t dng. 

- Vn Mu tu du ljch sinh thai tix các t6 chrc, Ca nhn thuê môi tnr&ng rrng: 
900 t dông. 

+ Giai doin 2021-2025: 300 t dng. 

+ Giai don 2026-2030: 600 t dng. 

11. Giãi pháp thyc hiu: 

- Giâi pháp ve^ t6 chuc. 

- Giái pháp ve dào tao. 

- Giài pháp v8 vn Mu tu. 

- Giãi pháp ye ho p ac, quãng cáo các san phm du ljch. 

- Giái pháp ve^ báo v6 rung, tài nguyen thiên nhiên và da dng sinh hoc 
trong các hoit dng kinh doanh du ljch sinh thai. 

- Giãi pháp v sir phM hop gifira Ban quàn l Vu&n quc gia Phithc Binh 
vài các S& ban ngành trong phát triên du ljch sinh thai. 

Dieu 2. To chüc thuc hiên: 

1. Trách nhim cUa Ban Quan 1 Vithn qu& gia Phuóc Binh: 

- Chü trI, phi hqp vOi cac S&, ban, ngành, dja phucing và don vL lien quan 
to chrc cOng bO cong khai Dê an du ljch sinh thai, nghi throng, giái trI ti Vu&n 
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quc gia Phithc Binh; thirc hin dung, dy dU chüc näng, nhim vu, quyn hn 
cUa chü rung dê dam bâo vic to chüc triên khai thirc hin Dé an dat  hiu qua, 
dáng quy djnh cüa pháp 1ut hin hành, dam bão yéu câu v& thüc dAy phát trin 
theo hi.ràng ben v&ng, nãng cao hiu hrc, hiu qua cOng trong tác quãn 1, bâo 
v, phát triên thng và bâo On da dng sinh hoc; ph& hçip vâi S K hoach và 
Dâu ttr thrc hin xüc tiên, kêu gci dâu tu dê triên khai các hoat dng du ljch sinh 
thai, nghi duông, giái tri nhãm thirc hin dat  các m1c tiêu & ra cUa D8' an và phü 
ho p vi Phixong an quãn 1 rirng ben vUng Vtrun quc gia Phi.râc Binh dn näm 
2030 dã ducic Uy ban nhãn dan tinh phé duyt; dông th&i chü dng lam vic vâi 
B  Chi huy Quãn sr tinh, Cong an tinh và các co quan, dn vi có lien quan rà 
soát các khu vrc có ãnh hithng den quôc phông, an ninh trong phm vi Dê an dê 
tham mini Uy ban nhân dan tinh xin kiên cüa B o^ Quoc phông (neu co) truOc 
khi triên khai thirc hin dôi v&i dir an cu the theo quy djnh. 

- Chü trI, ph& hop vOi các t6 chuc, Ca nhãn lp dir an du ljch sinh thai, nghi 
throng, giâi tn trInh cap thâm quyên thâm djnh, phê duyt theo quy djnh, lam ccr 
sà dé Ban Quân 1 Vuun quôc gia Phuóc Binh to chi:'rc thirc hi n, lien k& hoc 
cho thuê môi tru?Yng rung; hithng dan, kiêm tra, giám sat to chCrc, Ca nhn thuê 
môi tnr&ng rung thirc hin dr an theo dung quy djnh cUa pháp 1ut. 

- ChU tn, pMi hcrp vâi các co quan, don vi lien quan tham mini Uy ban 
nhân dan tinh thành J 4 Hi dông xét duyt ho so thuê môi trué'mg rung và ban 
hânh BO tiêu chi xét ch9n nhà dâu tu thuê môi trir&ng thng theo quy djnh, phü 
ho p vâi tinh hInh thirc tê. 

2. Sà Nông nghip và Phát trin nOng thOn chü tn, ph& hcip vâi các S&, 
ngành, dja phizcmg và don vi lien quan tO chuc thâm djnh dr an cüa nhà dâutu 
duçic xét chQn thuê môi tru&ng thng ô Vum quôc gia Phuâc Binh; husng dan, 
kiêm tra vic thijc hin các du an dâu tu dam bâo các quy djnh ye quãn 1, báo 
V8 thng, phông cháy, chtta cháy rung và bão tOn da dng sinh hoc; giám sat, 
kiêm soát cht chê các dir an có thu câu chuyên miic dIch si:r dung rung và 
hiióng dan, tham muu vic th%rc hi en thu tiic chuyen miic dIch si'r dun g thng 
sang mvc  dIch khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. So Van hóa, The^ thao và Du ljch chü tn, ph& hçip vOi CáC co quan, don 
vi lien quan nghiên ciru, djnh huOng phát tniên san phâm du ljch; phát triên thj 
tnrOng khách du ljch; ho trçl, huOng dan chüthng, các nhà dâu tu ye boat Ong 
du ljch; h6 tra cong tác quãng bá, xüc tiên dâu tu và lien kêt, hap tic phát trién 
du ljch gifla Vun quôc gia PhuOc Binh vOl các khu, diem du ljch trong và 
noài tinh; phôi ho vOi cac co quan, don vj lien quan trong cOng tác dao tao, 
bôi disOng, phát triên nguôn nhân lire du ljch theo giai doan và hang näm dáp 
ung thu callphát triên  cüa Vtthn quOc gia PhuOc Binh nói riêng vâ thu 	câu toãn 
tinh nói chung. 

4. SO Ke^ hoach và DAu tu chü trI, phi hçrp vOi SO Tài chInh, SO Nông 
nghip và Phát triên nông thôn, SO Vdn boa, The thao vâ Du lich, Ban Quãn l 
Vtrn Quôc gia PhuOc Binh tham mini Uy ban nhan dan tinh can dôi, phán bO 
ngun vn du tu tilt ngân sách nba nuOc dê xây dirng co sO ha tang khu du lch 
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và b6 trI các nguôn von khác de^ tru tiên cho các dr an dâu tu phát triên ha tang 
du ljch; huâng din, h trçY các nhà dâu tuthrc hin các thu tic dau tuphát triên 
du ljch theo quy djnh; dông th?yi tham mru lông ghép viêc thirc hiên các ni 
dung cUa D8 an vi các chwmg trInh, du an khác có lien quan trên dja bàn tinh 
và. cp nht ni dung cüa Dê an vào trong Quy hoach tinh Ninh Thun thi k' 
2021-2030, tam nhIn den näm 2050. Tham mini Uy ban nhân dan tinh xây drng 
kê hoach, co chê, chInh sách khuyên khIch, ixu dài, thu hut dâu tu; trong do u'u 
tiên thu hut các nhà dâu tix chiên lugc dê dâu tu, triên khai hoat  dng du ljch 
sinh thai, nghi duàng, giâi tri ti Vithn quôc gia Phuóc Binh. 

5. Si Tài chInh chñ trI, phi hop vth các cci quan, don vj lien quan can cr 
tinh hInh ngân sách, hang näm tham muu Uy ban nhân dan tinh can dôi, phãn bô 
nguôn von sir nghip dê Ban Quân l Vi.rôn quôc gia Phi.thc Binh triên khai thirc 
hin các ni dung cüa Dê an dt hiu qua, diing quy djnh; tham mtru Uy ban 
nhân dan tinh thrc hin cong tác quàn l nhà rnthc ye giá, phi trong qua trInh 
thirc hin Dê an; hu&ng dan, kiêm tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh ye 
quãn l tài chInh. 

6. Sà Tài nguyen và Môi tnrng chü trI, ph6i ho p vài các co quan, don vi 
lien quan hi.ràng dan, thâm djnh nti dung cp nht kê hoach sr ding dat cüa De 
ánvao quy hoach, kê hoach su dung dat cap huyn, lam cci sâ thu hñt dâu tu và 
triên khai dii an dâu tu hot dng du ljch sinh thai, nghi duOng, giâi trI; huâng 
dn, kiêm tra vic thirc hin cac dir an dâu tu dam bão các quy djnh ye dat dai, 
báo v mOi trtthng... và bão ton da dung sinh hQc. 

7. Sr Xây dung chü trI, phi hcp vâi các Co quan, don vj liên4thVc hin 
trách nhim quân l nhà nuOc ye xây dirng trong vic thâm djnh quy hoach chi 
tiêt và ho so thiêt kê xây dirng cong trmnh phiic vi du ljch sinh thai, nghi duOng, 
giâi trI thuc phm vi Dê an; hixrng dan, kiêm tra, giám sat vic thrc hin cong 
tác quãn l' ye lTnh vijc xây di,rng, kiên trt'lc, cãnh quan... tai Visän quôc gia 
Phuóc Binh va xü l cac hành vi vi pham trong hoat dng xây dimg theo quy 
djnh cüa pháp lut; dông thôi phôi hop chat chê vâ ho trq Ban Quãn 19Vu6m 
quôc gia Phithc Binh triên khai các hot dng du ljch sinh thai dê gop phan xay 
dung Phuóc Binh trâ thành mt thucing hiu du ljch sinh thai. 

8. Sâ Thông tin và Truyn thông, Báo Ninh Thun, Dài Phát thanh và 
Truyên hInh tinh cn Cu chuc näng, nhim vii tang cumg cong tác truyên thông, 
quâng bá tiem näng, li the ye du ljch tai Vum quôc gia Phuóc BInh nói riéng 
và tinh Ninh Thu.n nói chung dé thu hut các nhà dâu tu và truyn tái thông tin 
den khách du ljch. 

9. Uy ban nhân dan huyn Bác Ai can cir chüc nàng, nhim vi tAng cithng 
cOng tác thông tin, tuyên truyên, phô biên quy djnh cüa pháp 1ut v lam nghip, 
dat dai và các quy ctjnh khác có lien quan dé giáo diic nãng cao nhn thüc nhm 
gop phan báo v, ton to, khai thác và sir dung hop l, bn vftng ca loai tài 
nguyen thien nhiên trong khu virc dxây dung môi tri.r&ng du ljch trong Vi.rn 
quoc gia theo phuong châm hin dai, gan ket gifla mic tiêu bâo ton thiên nhiên 
vai No ton các di tfch ljch sü trên dja ban huyên, cng nhtr tang cithng trn 
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khai phát trin loai hInh du ljch sinh thai có trách nhim vói tài nguyen thiên 
nhien và gin giU ducic giá trj hoang so cüa cãnh quan thiên nhiên, gilt gin ban 
sac dan tc, phong tic tp quán cüa cong dông dja phi.rang mt cách hiu qua và 
ben v'ttng; to chüc cp nht ni dung sir diing dat cña Dé an vào quy hoach, kê 
hotch sà dicing dat cap huyn; huy dng 1irc krqng, chi dao  cac phàng chuyên 
mon Va co quan, don vi có lien quan (cong an, quán di, kiém lam...) trên dja 
bàn dê phôi hçip, ho trçl Ban Quân I V1x?n quôc gia Phithc Binh trong cong tác 
quán 1, báo v, phát triên riirng, bão ton da dng sinh hQc và phát trién du ljch 
sinh thai; dôngthii phôi ho p chat chê và h 65  trçi Ban Quân 1 Vuôn quôc gia 
Phuâc Binh triên khai các boat dng du ljch sinh thai dê gop phàn xây drng 
Phuâc Binh trâ thành mt thuong hiu du ljch sinh thai. 

10. Trách thim cüa cüa nhà d.0 tJ.r thué mOi tnxng thng & Vun quc gia 
Phixâc Binh: Thrc hin dung trách nhim, nghia vi cüa ben thuê môi tru&ng 
rung và sà dun din tIch dxçic thué diing miic dIch, tuan thu dung quy djnh cña 
pháp 1ut hin hành; phôi ho p vâi Ban Quin l Vu&n quôc gia PhuOc Binh và 
các co quan, don vi lien quan xay drng thucing hiu du ljch sinh thai va quâng 
bá, xác tiên phát trién các san phâm du ljch sinh thai có ding cap quôc gia và 
quôc te;  phôi hçcp v&i Uy ban nhân dan các huyn, thành phô trén dja bàn tinh 
trong vic lien kêt các san phãm du ljch và thu hut lao dng cüa dja phuong thrc 
hin boat dng du ljch sinh thai, nghi duöng, giài trI. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc U tlr ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: Nông nghip 
và Phát triên nông thôn, Ké hoch và Dâu Ui, Tài chInh, Tâi nguyen vâ Môi 
trtthng, Xây dirng, Van hóa, The thao và Du ljch, Thông tin và Truyên thông, 
Cong thucmg, Ni vi, Iii pháp; ChU tjch Uy ban nhân dan 	các huyn, thành ph 05 ; 

Giám doe Ban Quãn l Vum quôc gia Phithc Binh; Chi cic trtthng Chi ciic 
Kiém lam; Giám dôc Qu Báo v8 và Phát triên rirng tinh và Thu truâng các co 
quan, don vi có lien quan chju trach nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

• Nei nhgn : - 
-NhuDiêu3; 
- BO Nong nghip vi PTNT; 
- Thrmg trc: Tinh fly, HDND tinh (b/c); 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Báo Ninh Thuân; 
- Dài Phát thanh và Truyên hinh tinh; 
- VPUB: LD, khi NCTH; 
- Ltru: VT. PHT 

TM. UY BAN NUAN DAN 
CHU TICH 

IMJY 
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Trn Quc Nam 


