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QUYET DNH
Phê duyt Phirong an quãn 1 rirng bn vüng
Vu*n quôc gia Phiroc Binh den nám 2030
UY BAN NHAN DAN TINT! NINH THUJN
Can cz- Ludt td chz-c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015;
Can ct Ludt tha ddi, bd sung mt s diu cza Ludt td chzc C'hInh phi và
Ludt to chzc chInh quyên dja phu-ong ngày 22/11/2019;
Can ci- Ludt Da dgng sinh hoe ngày 13/11/2008;
Can cii Ludt Da't dai ngày 2911112013;
Can ci Ludt Lam nghip ngày 15/11/2017;
Can c& Ludt Du ljch ngày 191612017;
Can cii- Nghj djnh sd 156/2018/ND-GP ngày 16/11/2018 cia ChInh phi
quy djnh chi tiêt thi hành m$t so diêu cia Ludt Lam nghip,
Can cz Nghj djnh sc4 01/2019/ND-cP ngày 0110112019 cia ChIn/i p/rn ye
kiCiii lam và ltc hecing chuyên trách báo v6 rItng,
Can ci Nghj djnh sc 06/2019/ND-cP ngày 22/01/2019 cia C'hinh phii v
quán lj thu-c vt ring, dóng vt rieng nguy cap, quj, hiêm và t/Wc thi cong itoc
ye buOn ban quOc 4 c6 loài dç3ng vat, thrc vt hoang dâ nguy cap;
Can th Nghj Quyê't 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 cza ChInh pith ve^ thy-c
hin m3t so co, ché chInh sách dc thI hO trçr tinh Ninh Thun phát triên kinh té
- xã h5i, on a'jnh san xuát, dài sOng nhán dan giai dogn 2018-2023,
Can cii- Thông tie so 28/2018/TT-BNNP77VT ngây 16/11/2018 cña Bó
tru'&ng Bó NOng nghip và Phát trién nOng thOn quy djnh ye quán lj rfrng ben
vüng;
Can cii- Thông tie s6 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/20P8 cia Bô
tru-Ong Bó NOng nghip và Phát triên nông thOn quy dinh ye các bin pháp lam
sinh,
Can ci Thông tie s6 31/2018/7T-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cüa Bó
tru-&ng Bó NOng nghip và Phát triên nông thOn quy djnh vêphán djnh ranh giài
rung,
Can ca Thông tie sO' 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cüa B6
trzthng Bó NOng nghip và Phát triên nông thôn quy djnh ye diêu tra rfs-ng Va
theo d6i diên biên rIng,
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C'án cii- Thông tic so 15/2019/TI'-BNNPTNT ngày 30/10/2019 cüa Bç
trwàng Bç3 Nóng nghip và Phát triên nông thón ye hwóng din mt so n$i dung
quán 1j5 a'áu tu' cOng trInh lam sinh,
Can th Quyt djnh so 199/QD-UBND ngày 28/6/2018 ca Uy ban nhán
dan tinh phê duyçt quy hoçich 03 loçii rimg tinh Ninh Thun giai doan 2016-2025,'
Can ci- Quylt djnh s 2 76/QD- UBND ngày 16/7/2019 cza Uy ban nhán
dan tinh ye bó sung rnót sO ni dung tgi Diêu I Quyêt djnh sO 199/QD-UBND
ngày 28/6/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh phé duyt quy hoach 03 loqi rimg tinh
Ninh Thuán giai dogn 2016-2025;
Can ci Quyê't djnh s6 I 684/QD- UBND ngày 17/10/2019 cza C/in tjch Uy
ban nhán dan tinh ye vic phê duyt dé cu'o'ng, dit toán ldnh phi xáy dyng
Phu-cng an quán 1j5 rinig ben vzrng Vwô'n QuOc gia Phzthc Binh den nàm 2030;
Theo Thông báo so 340/TB-VPUB ngày 22/12/2020 340/TB-VPUB ngày
22/12/2020 cia VánphOng Uy ban nhán dan tinh ye kêt lun cüa C/iü tjch
UBND tinh Trán QuOc Nam tai cu5c hQp nghe báo cáo Phitong an quán lj rftng
ben vItng, Dé an phát triên du ljch sinh thai, nghi dwô'ng, giái trI tai Vithn quOc
gia Phzthc Binh;
Theo d nghj cia Giám dc S& Nông nghip và Phát trién nóng thOn tai
Ta trInh so 326/TTr-SNNPTNT ngày 2811212020.
QUYET 04N11:
Diu 1. Phê duyt Phuo'ng an quãn 1 rfrng bn vüng Vix&n quc gia
Phuâc Binh den näm 2030. Trong do gôm mt so ni dung chInh nhi.r sau:
1.
Ten Phtro'ng an: Phumg an quãn l thng bn vü'ng Vi.rn quôc gia
Phuóc Binh den näm 2030.
2.
Ten chü rirng: Ban Quãn 1 Vizin quc gia PhuOc Binh.
3.
Miic tiêu cüa Phirong an:
a)
M. tiCu chung:
- Bâo tn, phiic Mcác h sinh thai thng, da dng sinh hoc và các sinh
cãnh tir nhien dc dáo ciia Vum quôc gia Phuâc Binh.
- Si:r diing hçip l tài nguyen thiên nhiên va các djch vii môi tnr?mg thng
dê phát triên du ljch sinh thai, gop phãn xây dirng Phuâc Binh tth thành khu du
ljch sinh thai và van hóa - ljch sü chat hrçmg cao, dc sac tam c& khu vrc.
- Ming cao näng hrc quãn l cüa Ban Quãn l Vu?rn quôc gia Phuàc Binh.
- Gop ph.n cái thin sinh k6 bn vUng cho nguài dan song vting dm g.n
vri cong tác bào v rrng.
b)Mic tiêu cij th:
- Vê môi tru1ng:
+ Bão ve^ nguyen vn toàn b6 din tIch rrng và các sinh cánh thng tir
nhiên hin Co là 19.799,44 ha dê duy trI, diêu tiêt, cung cap nuâc cho các ho
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chra nuâc vüng ha lixu.
+ Bão tn tài nguyen dng, thirc v.t, dc bit là 110 loài dng vt và 172
loài thirc vt có ten trong danh hic các loài nguy cap, qu, hiêm.
+ Phiic hi, phát trin rrng trén các trng thai dt trng t?i phân khu phc
hôi sinh thai cüa thng dc dung là 842,0 ha và tai khu virc thng phông hO^ là 356,6
ha.
+ Tang d6 che phü cüa thng trong phm vi Vun qu& gia PhuOc BInI-i
näm 2020 tü 80,6% len 84,5% vào nàm 2030 thông qua Cong tác phát triên rmg.
-Vêxãhôi:
+ Nâng cao nàng hrc ye nghiên cüu khoa hçc cüa di ngü viên chüc, thrc
hiên các nhiêm vi ye nghiên cru h8 sinh thai, nghiên ciru bào ton loài và nghiên
ciru thirc nghim, chuyên giao các két qua nghiên ciru.
+ Ph& hqp chat chê, nâng cao nhn thirc và tang ci.r&ng sir tham gia cüa
chInh quyên dja phi.rng và cing dông vào các hoat dng giao khon báo v
r&ng, phát triên du ljch sinh thai.
- Gop ph.n cãi thin sinh k, giãm nghèo cho các cong dng và giti vüng
sr on djnh ye an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi trén dja bàn, giàm thiêu các
tác dng tiêu crc cüa ngu&i dan tfci vic bâo v, phát triên thng và bâo ton da
dung sinh hçc.
-Vêkinhtê:
+ Cung c.p các giá trj, djch vi môi tnthng rung n djnh, bn vttng ti'r các
loai rfrng nham tao ra nguôn thu dê chi trâ cho vic giao khoán bào ve^ thng cho
các to churc, hO gia dInh, cá nhân, cong dông dn ci.r son
g trong và xung quanh
Vun quôc gia.
+ Tang cu&ng hp tic, lien kt, cho thuê môi tnrung rrng d8 phát trin du
ljch sinh thai, có trách nhim vâi xã hOi, môi tnthng và tang ci.thng tiêp can các
khoân tài trçi trong và ngoài nuOc cho cong tic bâo ton và phát triên rung.
+ Trin khai thirc hin các nOi dung cüa D8 an du ljch sinh thai nghi
diiông, giâi trI tai Vuàn quôc gia PhuOc Binh den näm 2030 dé thu Mt krqng
khách du ljch bInh quân tü 10.000-15.000 luqt môi näm.
4. Hin trng, keA hoch sir dung dat:
a) Din tIch rlrng vi dt lam nghip nàm 2020 giao Ban Quin l
Virèn quc gia Phtthc Binh quãn l: 24.997,19 ha; trong do:
- Dt rung d.c dimg: 19.607,66 ha (phán khu báo v6 nghiêm ngt:
10.436,66 ha, phán khu phic hói sinh thái. 7.993,88 ha, phán khu djch vy hành
chInh: 1.047,12 ha, ving darn trong: 130,0 ha).
- Dt thng phOng hO: 5.279,6 1 ha.
- Dt rirng san xut: 109,92 ha.
b) Ke hoich sir diing dat den nam 2030: 24.820,83 ha; trong do:
- DAt thng dc ding: 19.427,9 1 ha phân khu báo v6 nghiêm nggt:
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10. 436,66 ha, phán khu phyc hi sinh thai: 7.993) 88 ha, phán khu djch vy hành
chInh: 997,37 ha).
- fMt rung phóng h: 5.8 1,94 ha.
- Dat thng san xut: 110,98 ha.
Din tIch dt rung phông h, dt thng sin xut dn näm 2030 tang lan
hrçit 2,33 ha và 1,06 ha do sai so trong qua trInh rd soát, tInh toán din tIch tr
các lô quy hoach chi tiêt. Din tIch dat rung dc ding den näm 2030 giãm
179,75 ha so vài hin trng nàm 2020 (do quy hoach chuyên sang rniic dIch dat
san xuât nông nghip, giao ye dja phumg quàn 1 dé on djnh san xuât cho nguui
dan, chuyên sang miic dIch dat phi nông nghip dê thirc hin các di,r an phát triên
kinh - xä hi và do chua thông kê din tIch vüng dm trong vào din tIch quy
hoach dat rrng dc dung theo quy djnh tai Diéu 21 Ludt Lam nghip và Diêu 16
Ngh ctjnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phñ).
5. Ke hoach quãn 1, bão v, phát trin, sfr citing rrng bn vfrng và
bão ton da dang sinh h?c:
a) Ke4 hoach kboán bão ve^ ring: Tip tic thirc hin khoán bão v rung
cho h6 gia dInh, Ca nhan, cong dông dan cu và to chüc có lien quan vâi din tIch
12.400 halnäm.
b) Ke4 hoach thrc hin dng quail 1: Vth din tIch dt thng san xuât
giao Ban Quãn l Vuôn quôc gia Phc Binh quãn l, hin trang thng và sà
dmg dat dôi vâi loai thng nay là rrng nghèo và dat nông nghip, trong giai do?n
den nàm 2030, ViRm quôc gia Phuóc Binh sê tO chüc thI diem mô hInh dông
quàn l rung gifla chü rung vói cong dOng dja phucrng.
c) K hoach bão ve^ rang; phông cháy, ch&a cháy rfrng; phông trr
sinh vt hi rirng:
- K8 hoach báo vrrng: My dirng Phumg an chng phá rung có sir tham
gia cüa nguYi dan trInh Uy ban than dan tinh phê duyt và to chirc thrc hin dê
quãn 1, bào v8 toàn b6 din tIch thng và dat rung diicc giao quãn 1; tiêp tic
duy tri các Tram kiêm lam, các Chôt bão v8 ring hin có và tang ci.rung nhân
hrc dê thuung xuyên to chüc tuân tra, truy quét chông phá rrng tai các diem
nóng và vüng giáp ranh; dâu tu mua sam day dü cong c11, phtrang tin, trang
thiêt bj phiic vi.i bâo ve^ rrng và nâng cap các cong trInh phiic vi cong tác bão v
rrng; to chCrc các dqt tuyên truyên dê nâng cao thuc, nhn thirc cüa ngi.thi dan
dôi vài cong tác bão v rung; to chuc vn dng và thirc hin vic k kêt không
khai thác lam san, san bàn dng 4t trái phép vi nguui dan xung quanh Vuin
quôc gia.
- K hoach phông cháy, chüa cháy rung: Xay dung và thrc hin phucmg
an phOng cháy, chCra cháy rung hang nám theo quy djnh; mua sam bô sung ding
cu, phuang tin, trang thiêt bj phiic vii phông cháy, chüa cháy rung; tang cu&ng
lirc luvng tai các Tram kiêm lam, các Chôt bão v8 thng và các diem trirc phông
cháy, chta cháy rung; to chuc diên tap phông cháy, chUa chay rrng hang näm;
xây dirng cong trInh phOng cháy, chca cháy r&ng...

5

- Ke^ hoch phông tth sinh v.t hi rung: L.p ke^ hoach và to^ chirc thirc hin
vic phông tr& sinh vt hi thng; diêu tra, dánh giá tInh hInh sinh 4tgay hai den
môi tn.thng và da dng sinh hoc; diéu tra xác djnh thânh phân loài, phãn bô, dc
diem sinh thai cüa loài sinh vt gay hi và dê xuât bin pháp kiêm soát và diet
trtr.
d) Kê hoich bão ton da dng sinh hçc và các khu rirng có giá trj bão
ton cao:

- Dôi v6i Khu vuc HCV 1.2 t0^ chüc báo tOn 172 loài thuc vat và 110 loài
dng 4t bj de d9a, nguy cap, qu hiêm:
+ Bão tn thrc 4t; diu tra, xac djnh lp danh mic dy dü v6 thành phn
các loài thirc vt bj de dça, nguy cap, qu hiêm, xây drng bo^ mu; bién tp tài
1iu giâi thiu ye loài th?c vt de dça, nguy cap, quhiêm trong Vi.thn4quôc gia.
+ Bão ton Ong vat: Diêu tra, xác djnh l.p danh liic dy dü v thành ph.n
các loài dng 4t bj de d9a, nguy cap, qu hiêm, xay dung bàn do phãn bô các
loài bj de dQa, nguy cap, qu hiêm; diêu tra, nghiên cru d.c diem sinh thai, t
tInh và sinh cânh sinh song cüa mt so loài chInh; biên tp tài !iu giói thiu ye
loài dng wit de dça, nguy cap, qu hiêm trong Vithn quôc gia; xay dimg kê
hoach và to chuc thirc hin bão ton, phc hôi quân the BO tot.
-Di vói Khu vilc HCV 1.3 t6 chirc bão tn loài cay dc hüu: Diu tra
phãn bô và lp bàn do phãn bô WE; xây drng tài 1iu v('n day dü thông tin cUa
loài dc htru.
- Di vâi Khu viic HCV 3 th chuc bâo tn 03 he^ sinh thai rmg dc trung
(he sinh thai rIrng cay lá r5ng a nhit dài, hd sinh thai rung thtràng xanh chi
yeu My lá kim a nhit dó'i nii tháp, h sinh thai rirng thu-a lá r6ng nira rung lá
ho'i khó nhit ctói): Diêu tra, thông ké chi tiêt ye din tIch, chat luçing h8 sinh
thai rCrng dc trlmg; biên tp tài 1iu giâi thiu cánh quan rfrng a Vuin quôc gia
Phi.rac Binh.
d) K hoch phát trin rung:
- Trông vâ chäm soc rrng trng: 1. 198,6 ha.
- Khoanh nuôi xi'ic tin tái sinh tr nhien vâi din tich 197,5 ha.
e) K hoach nghiên cfru khoa h9c, giãng dy, dào to ngun nhân ltrc:
- Nghiên cuu v8 thirc vt ti các sinh cânh rfrng: Nghiên cum, dánh gia' h
sinh thai rirng lá rng thuing xanh, thng hon giao lá rng lá kim, thng lá rn
ring lá, thng lá kim... và dê xuât các giài pháp bão ton; diêu tra hin trng và dê
xuat các giâi pháp bâo ton mt sO loài thirc 4t nguy cap, qu hiêm và sinh cánh
a Vuän quôc gia Phuâc Binh; thiêt Ip các 0 djnh vi nghiên ci'ru sinh thai tai các
sinh cãnh thng lam co sâ khoa hçc bão ton, phiic hOi và phát triên; ngliiên cru
ye môi lien quan gitta thãm thijc 4t thng vâi yai trO phOng h6 cüa khu rtrng.
- Nghiên eiru bão tn các loài dng vat: Diu tra hin trng và 6 xut các
giãi pháp bâo ton ma sO loài dng 4t nguy cap, qu, hiém và sinh cânh (10
loài); thiêt 1p các diem djnh vi dê theo dôi, giám sat các loài dng 4t trong môi
quan h6 vâi các sinh cânhlmOi truOng sinh sOng cüa loâi (10 diêmlnäm).
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- Diu tra, dánh giá sirc chi'ra lam ca sâ dê xut các giãi pháp phát triên du
1ch sinh thai & Vuôn quôc gia Phuôc Binh.
- Cu can N tham dr các khóa dào t?o bc sau dai hoc ye lam sinh, quãn
1 tài nguyen thng, phát triên cong dông và các chuyên ngành có lien quan khác.
- Cu can b6 tham gia các khóa dào tao nãng cao näng hrc trong cong tác
quân l, bâo v8 rrng, phOng cháy, chüa cháy rrng, bão ton da dng sinh hoc,
theo dôi din bin rirng, du ljch sinh thai và các k náng can thiêt khác.
g) KeA hoich phát triên du ljch sinh thai, nghi dtr&ng, giãi trI:
- Dinh hiiàng các san phm du ljch: Du ljch khám phá các h8 sinh thai,
sinh cânh rung là noi phân bô các loài dng, thrc vt qu, hiém, nguy cap, d.c
tnrng; du lich trài nghim van hóa, ngh8 thu.t, am thirc, mô hInh canh tác, cách
dánh bAt cá... cüa dông bào dan tc Raglai thông qua các mO hInh du ljch
"homestay"; du ljch trái nghim tham quan mô hInh lai bô tot vâi bO nhà; du
ljch ye nguôn, tham quan di tIch ljch si'r trn dja dá Pi Näng TAc; du ljch giài trI,
the thao; du ljch luu tri, nghi dung vâi h thông phOng nghi lien kêt và bit lp
mang kiên trüc truyên thong dja phrnmg kêt hp vâi hin dai; du ljch tTnh
diiOng, chita bnh bAng các loài thão ducic tr nhiên cO tai Vu?m quôc gia Phuàc
Binh, thiên, yoga; du ljch trãi nghim, thirc nghi em hin trtrYng, nghiên ciru
khoa hoc, hi nghi, hi tháo.
- Dinh huâng phát trin các tuyn du ljch sinh thai: Tuyn 1: Tru sâ Virun
quôc gia di Vuin thirc 4t - Dp Gia Nhông - Thác Duôi Rông - Thác Dá BànThác Ba Tang; tuyên 2: Tri,i si Vithn quôc gia di thôn Bô Lang cü - NgA ba suôi
Da Cot - Thác Dá Den - Thác Ham xe Kra - NgA ba suôi Da Cot - Tram Kiêm
libn Kiong Klanh thuc Virun quôc gia Bidoup - Nüi Ba; tuyén 3: Tri s& Vithn
quôc gia di Dp Gia Nhông - Hon Chan - Tram Kiêm lam Bidoup thuc Virn
quôc gia Bidoup - Nüi Ba; tuyên 4: Tri so Vi.run quôc gia di Trn dja dá Pi
NAng TAc - Lang vAn hóa Raglai - Thác Cha Pt. Ngoài ra, có the tO chuc them
nhüng tuyên khác khi dü dieu kin.
- Dinh hixOng xay dung phát trin các dim du ljch tai các khu vi:rc: Trung
tam Giáo dic mOi tnthng và Djch vi mOi tru&ng rung; Vithn thirc vat; Dp Gia
Nhông; Thác Duôi Rông; Thác Dá Bàn, Thác Ba tang; Di tIch Trn dja dá
PinAng TAc; Lang sinh thai, vAn hóa BOA Lang; Lang sinh thai vAn hóa Raglai,
Hành Rac II; Thôn Bô Lang Cu; NgA ba Suôi Da Cot; Thác Dá den và thác Ham
xe lüa; Thác Cha Pot; HOn Chan; Rung Por mu.
- Xây dimg co sO ha tang và các cong trInh phiic vi du ljch sinh thai, nghi
duing, giâi trI (chi tiêt se the hin a Dê an du ljch sinh thai, nghi dztöng, giái trI
tai Vw&n quôc gia Phuàc Binh).
h) Ke hoch sin xut lam, nông, ngtr kt hap trong rung phông h,
sin xuat: Vic to chuc san xuât lam, nOng, ngu ket hcTp trong rung phOng h,
san xuât tuân thu theo quy djnh tai Diêu 25, 30 Nghj djnh so 156/2018/ND-CP
ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü; Ban Quân l VuOn quOc gia PhirOc Binh phôi
hap vOi chInh quyen dja phtrng ho trg to chüc san xuât các mO hInh lam,
nông, ngu kêt hop cho các cong dông dan cu dja phucing, trong do iru tien cho
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các cong dng có tham gia nhn khoán bão ve^ rl'rng. Các loâi cay trng chü
yêu nhr: Cay an qua (sau riêng, cam, buii ... ), cay lam nghip/công nghip
(diêu, keo lai ... ), cay có giá trj dixçc !iu, thirc thâm: Sa nhân, nâm... và mt so
loài cay nông nghip khác: Bàp, chuôi, du...; 4t nuôi chü yêu nhu: Heo, gà,
vjt.
i) Kê hoch xây dirng, bão trI kt cu ha tang:
- Cong tác quãn 1 bâo v8 riirng và phàng cháy, chüa cháy thng, gm các
hang miic: 16,8 km các tuyên di.thng tuân tra bão ve^ rung, phông cháy, chtia
cháy thng (tuyên 4, 5, 6); 01 chôi canh hra két hop quan sat vr&n thi?c 4t; süa
chtta, xây mài các Tram kiêm lam, Tram bâo ve^ rung; xây dmg01 nhà tam trü
cho can b6 cong nhân viên chüc Vi.thn quôc gia; xây drng 06 diem thu gorn rae
thai; süa chfta, nãng cap 04 chôi canh Ira; xây dirng 01 cong trInh nhà diên tp
phông cháy, chita cháy rrng; dâu ti.r xây drng 03 be chira nuOc phông cháy,
chita cháy rung.
- H6 thng bin báo phông cháy, chita cháy ring: Xây drng 01 h8 thng
biên báo cap do^ nguy co cháy rung t11 dng; duy tu h8 thông biên báo cap a
nguy co cháy rirng tr dng; xây dirng 100 bang cam hra.
- Các hang m1ic cong trInh Vthn thirc 4t: My dung 01 trung tam cthi h
kêt ha chãn thâ dng 4t hoang dã; xay dmg h thông ct mOc Vtrôn thrc 4t;
xây dung và thijc hin các hang miic dâu ti.r lam sinh thuc vu&n thirc 4t; dâu
tix xây dung các hang mc tuyên truyên giáo dc, nghiên cfru (sa ban Vzthn thrc
v4t, h6 thông bang, lçp ho so, quán lj cc' s& dl? lieu...).
- Nâng cp, sira chita các cong trInh xây dimg cüa Ban Quãn l Vuun
quôc gia Phuâc Binh cia xuông cap (s&a chü'a nhà lam vic chuyên ia, try sà
lam viêc, nhà an tp the).
- Di vOi các cong trInh xây dirng co' sà ha tang phc vii du ljch sinh thai,
nghi d.rOng, giái tri di.rgc the hin tai Dê an phát triên du ljch sinh thai, nghi
dtrông, giãi tri tai Vr&n quôc gia Phuic Binh.
k) KeA hotch hot dng dlch vu cho cong dng:
Tin hành xây drng phi.rong an, dir an cu th d thirc hin các boat dng
djch vii cho Ong dông (phu'crng an th dung lam san ngoài go, dt On hO trc' c5ng
dOng dan cit dào tgo nghê, dtr On ho trct phát triên 06 thôn cong dOng dOn cit
viing dim, dt an ho trq nOng cao nOng suOt chat h.rng rirng trOng cay diêu, mO
hInh khuy&n nOng, khuyên lam...); trong do ixu tiên si:r ding ngtrOi dan dja
phi.rcing tham gia vào các boat dng nhu: Tham gia nhn khoán bão ve^ rung,
tham gia trOng rrng, chäm soc thng, nuôi duong thng và duqc chia sê lçii Ich ye
lam san ngoài go tai các khu vrc nh.n khoán báo v8 rung theo quy djnh cüa
pháp lut; tham gia các hot dng du ljch sinh thai; tham gia và hu&ng lçii tü các
mô hInh lam, nông, nglx kêt hcip; tham gia mO hInh phát triên nãm linh chi...
1) K hoch hot dng chi trã dlch vu môi trirung rrng vàthuê mOi
tr.r&ng rfrng:
- Chi trâ djch vi môi tnr&ng rung: Tip tijc t6 chuc rà soát, xác djnh di
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wang chi trà djch viii môi trtthng, xây dmg ban do^ chi trâ djch vii môi tnthng
rrng va triên khai kê hoach chi ha djch vi môi trw1ng rirng hang näm theo quy
din h.
- Dinh hi.r&ng cho thuê môi truông thng: Tcng din tIch dr kin cho thuê
môi tri.r&ng thng: 923,92 ha, trong do:
+ Vi trI so^ 1: 143,6 ha (m6tphcn trong khoánh 1, 3, 5, tL4u khu 29a).
+ Vi trI s 2: 477,7 ha (inç3tphán trong khoánh 4, 6, 9, 11, tjJU khu 11 và
mótphán trong khoánh 4, 5, 6, 8, 9 tiéu khu 15).
+ Vi trI sO^ 3: 302,62 ha (mot phcn trong các khoánh 3, 4, 5 tku khu 30 và
khoánh 2, 3 tiéu khu 31).
Ngoài ra, trong khu virc thuc phân khu djch vii hành chInh và khu virc
rung phOng ho^ thuc lam phân quân 1 cüa Ban Quãn l Vuin quôc gia Phithc
Binh chua nêu ô trên, có the cho thuê môi tru&ng rung dé kinh doanh djch vu du
lich sinh thai, nghi diiông, giài trI.
11
m) Kê hoch tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut vex bão v,
phát trin rirng: Lp kê hoach to chirc, triên khai các lap tuyên truyên nãng cao
nhn thüc ye bào vq rung, bào ton da dng sinh hoc và phOng chay, chtra cháy
thng tai các thôn thuc xã Phuôc Binh, Phuâc HOa, huyn Bic Ai và phôi ha p
triên khai ti các xA thuc huyn Khánh San, tinh Khánh HOa; phôi hop mi các
lap tp huàn, huãn luyn cho hrc krçing bão v6 thng sà dung các trang thiêt bj
phOng cháy chia cháy thng, cong cu ho^ trçi; xây dimg và hot dng các Câu 1c
bO xanh i các tnrang hoc trong vüng.
n) Ké hoch theo döi din bin tài nguyen rüng,da dng sinh hçc;
dieu tra, luem ke ru
ing: To chuc theo doi dien bien nrng va dat quy hoach phat
triên rung hang näm; xây dixng he^ thông cc so da lieu tong quan tài nguyen thng
trên dja bàn quán l; xây drng và cp nht thông tin ye tài nguyen rirng và du
ljch sinh thai vào trang web cüa Vu?m quôc gia PhuOc Binh.
6. Von du fir:
Tng vn du tu cho Phi..rang an quãn l rimg bn vng VirOn quc gia
PhuOc Binh den n.m 2030: 398.821 triu dông, trong do:
a) Phãn theo giai don:
- Giai don 2021-2025: 185.680 triu dng.
- Giai doan 2026-2030: 213.141 triu dng.
b) Phân theo hng myc:
- Chi thuOng xuyên: 6 8.2 04 triu ctng, chim 17,1%.
- Chi theo các chixang trInh du tu: 330.617 triu dng, chim 82,9%;
trong do:
± Ke^ hoach khoán bâo v6 thng và thirc hin mô hInh dng quàn 1: 50.600
triu dông.
+ Ke^ hoach bão v8 nrng, phông cháy chüa cháy thng, phông trü sinh vat
gay hai và bão ton da dng sinh hoc: 65.720 triu dông.
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+ Kê hoach phát triên thng: 83.596 triu dng.
+ Kê hoach nghiên ciru khoa h9c, giâng day, dào tao nguôn nhân lirc:
39.430 triu dông.
+ Kê hoach phát triên du ljch sinh thai, nghi duong, giãi tn (kinh phi d
xuát theo Dé an du lich sinh thai, nghi du'âng, giái trI).
+ Kê hoach san xuât lam, nông, ngu kt hop trong rung phông h, san
xuât: 8.000 triu dông.
+ Kê hoach xây dirng, bâo tri kêt câu ha tang: 58.120 tniu dng.
+ Ke^ hoach hoat Ong djch vi cho cong dông: 9.790 triu dng.
+ Kê hoach boat dng chi trá djch vu môi trtthng rrng và thuê rnôi trithng
r&ng: 2.000 triu dông.
+ K hoach tuyén truyên, phô biên, giáo dyc pháp Iut ve^ báo v, phát
triên nirng: 2.161 triu dông.
+ Kê hoach theo dOi din biên tãi nguyen thng, da dng sinh hoc; diêu tra,
kiêm ké rmg: 11.200 triu dông.
c) Phãn theo nguôn von:
- Ngân sách nhà nithc: 393.921 triu dông, gôm:
+ Nguôn von Trung uong: 325.717 tniu dông.
+ Nguôn von da phucmg: 68.204 triu dông.
- Djch vi môi trithng rung: 2.000 triu dng.
- Vn xã hi boa: 2.900 triu dng.
Tong kinh phi thirc hin trong kS' ke^ hoach có the^ tang, giám thy thuc
vào khã nAng bô trI ngân sách, các nguôn huy dng tài trci khác và ducic quãn 1,
sir ding theo quy dinh cüa Lut Ngân sách nhà nric, các thOa thun vâi nhà tài
trçl và các quy dinh hin hành có lien quan cüa cap có thâm quyên.
7. Giãi pháp thrc hin:
a) Giãi pháp ve cong tic quãn I3, nguôn nhân lire:
- Tip tic thirc hin ccr cu t6 chüc dã duçc kin toàn theo quyt dinh cüa
cap có thâm quyên; dông thai to chirc rà soát, kin toàn ccr cãu tO chi.rc theo
dig quy dinh cüa pháp 1ut hin hành.
- Xây dirng chin hxcic phát trin ngun nhân lirc theo hiiOng dào tao
chuyên sãu theo trng linh vrc de dam báo thirc hin tot các boat dng cüa
Phirung an.
- My dmg phtxcmg an tu chü cüa Vum và các don vi trirc thutc theo quy
dinh dinh hiên hành.
b) Giãi pháp phi hçrp vói các ben lien quan:
- Xác dinh chuc nãng, nhim vii cu the^ cüa tfrng phOng ban, don vi dé
phân cOng phii tnách cOng vic phO hçip vói yêu cãu san xuât và trInh do, khâ
näng trng ngithi trong thirc hin cOng tác quán 12 bão v, phát tniên vOn rrng và
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to chirc san xu.t kinh doanh du lich sinh thai.
- Thit lp cci ch8 phi hop v&i chInh quyn dja phi.wng trong tuyên
truyên, giáo dc bâo v8 tài nguyen thiên nhiên, tuyên dung lao dng lam các
cong vic djch vii ye du ljch sinh thai, chäm soc các loâi dng vt hoang dd...
- Thit lp co ch8 phi hop, báo cáo tInh hInh quán ly bão vq^ thng, bäo
ton da dng sinh hoc, du ljch sinh thai vâi S& Nông nghip và Phát triên nông
thôn, Sr Tài nguyen và Môi trithng, Sà Van hóa The thao và Du ljch, Uy ban
nhân dan cap huyn, xä, Chi clic Kiêm lam và các ca quan chi'rc nãng lien quan.
- My dirng quy ch8 phi hop v8 cong tác quãn l, báo v8 rmg và phát
triên rirng, bâo ton da d.ng sinh hçc giüa chü rimg, Ht kiêm lam vó,i các ngành
chüc näng và chInh quyên dja phuccng dê tang ci.r&ng các bin pháp phOng ngüa,
ngan chn và xà l kip thii, kiên quyét các dôi ttrcng vi phrn pháp 1t ye lam
nghip, dat dai nhàm phát huy tInh din de, giáo dc và the hin tInh nghiêm
minh cUa pháp 1ut, phát huy hiu qua cong tác báo ve rung.
c) Giãi pháp v quãn 1 dt dai:
Tang ciiOng cOng tác quán 1 trên ban d và ngoài thirc dja di vth dt
quy hoach cho lam nghip duqc giao quán 1; phôi hop vài các ca quan, don vi
lien quan l.p phiiang an thu hôi, chuyen dOi mJic dIch sir dung dat lam nghip
sang miic dIch khác theo kêt qua diêu chinh quy hoach 03 loi ±ng cüa tinh dê
trInh các cap có thâm quyên thâm djnh, phê duyt theo quy djnh.
A
,
,
A
A
A
A
nguon von dau tir:
d) Giai phap ye nguon von, huy dçng
- Ngoài ngun vn ngân sách nhà ni.rOc duçic phân b& Ban Quãn 1 Vithn
quOc gia PhuOc Binh to chirc kêu gçi, thu hut dâu tir theo phucing thüc lien kêt
hoc cho thue môi trtrmg rirng dê triên khai hoat dng du ljch sinh thai, nghi
duOng, giâi trI; tim kiêm, huy dng các nguOn On tài trcl, vin tr(y cüa các to
chirc phi chmnh phü trong và ngoài nuâc dé dâu tix cho cOng tác bào ton da dng
sinh hoc và quan l, bão ve^ rung, phát triên lam nghip ben vUng.
- Ben cnh do, khi ChInh phü, B6 ngành Trung iiang hixâng dn thirc hin
chInh sách chi trá djch vii môi trirung thng dôi viii djch vi hap thi:i và lim giU
cac bon cüa rfrng; giãm phát thai khi nha kinh tir h?n chê mat rfrng và suy thoái
rfrng, quãn l rung bênvCng, tang tnr&ng xanh, Ban Quin 1 Vir?m quôc gia
Phuâc Binh xây drng dê an yà thirc hin chInh sách chi trâ djch vi mOi trtr&ng
rirng dê tái dâu tir vào cOng tác quãn l bâo v8 rirng.
d) Giãi pháp v khoa hoc cOng ngh:
- T chüc rà soát ca s& h t.ng, vt chit hin cO d b trI nâng cap, mua
sam trang thiêt bj và xây dung mài các hang miic cong trInh dam bão dáp rng
yêu câu k5 thut phic vi cong tác quãn l, bâo v, phát triên, sü dung rung ben
vftng và bão tOn da dng sinh hçc.
- DAy manh ung dung khoa hçc cong ngh mOi vào san xuAt kinh doanh,
nhât là trong khâu cüu h, bão ton các loài dng, thirc vt nguy cap, qu hiêm,
phOng cháy chtia cháy i*ng.
- U'ng dung ânh vin thám - GIS, cong ngh8 thông tin trong diu tra r&ng,
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quàn 1 tài nguyen thng de dánh giá dung din bin ring, dt lam nghip; lp ô
djnh vi theo dôi thay dôi to thânh loài, da dung sinh hçc, tang trun rrng, tái
sinh rung.
e) Giãi pháp ve thi tru'ông:
- Tang cung sir hçip tác, nghiên ciru vâi các to chüc nghiên cthi khoa
hoc, to diêu kin cho các trthng Di h9c dn sinh viên den thirc tip, qua do
quâng bá hInh ânh cüa Vum quOc gia PhixOc Binh vài các ben có lien quan
trong va ngoài nuóc; là mt mt trung tam phát triên du ljch sinh thai vth các
san phâm du ljch khám phá thiên nhiên, van hóa, ljch sà có dãng cap và trách
nhim vâi môi trung, xã hi.
- Thit k, xây dung website du ljch tIch hop vâi các tInh näng thanh toan
trrc tuyên, tôi tru hóa các cong cu tim kiêm và phãi tl.rang thIch vâi các thiêt bj
di dông dê thu hut tOi da liiçing khách hang den tham quan, nghi duöng, giâi tn.
- Quãng bá hInh ãnh Vi.thn quc gia qua mng xã hi, lien kt vài các
trang web, diên dan ye du ljch, quáng bá thi.rcing hiu cüng nhtr các hot dng
bào ton cüa Vuôn quôc gia.
Diu 2. To chüc thirc hiên:
1. Kt qua phê duyt các ni dung cüa Phi.rang an quàn l nirng4 ben vüng
tai Dieu 1 Quyêt djnh nay là co sâ pháp 1 de tic hin vic quàn 1, bào v,
phát triên rung, sü ding rmg ben vi-mg và bão tOn da d.ng sinh hoc tai Vu&n
quôc gia Phuâc Binh den näm 2030.
2. Giao Giám dc Ban Quân l Vuän quc gia Phuóc Binh chju trách
nhim tO chrc triên khai thrc hin Phuang an tat hiu qua, tuân thu dung quy
djnh cüa pháp lut hin hành.
3. Giám dc các Sâ, ngành lien quan, Chu' tjch Uy ban nhãn dan huyn
Bak Al to chirc thirc hin các cOng vic có lien quan den chirc näng, nhim vii
cüa ca quan, dan vi mInh dam bâo hiu qua, dñng quy djnh cüa pháp 1ut, trong
do tp trung triên khai thirc hin các van dê tr9ng tam sau:
a) Ban Quàn l Vtrm qu& gia PhtrOc Binh chju trách nhim to^ chi'rc tnin
khai day dü, kip thai các ni dung dugc phe duyt ti Diêu 1 Quyêt djnh nay
dam bão hiu qua, tuân thu dung quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
b) Si Nông nghip và Phát trin nOng thOn chü trI, phi ho p vâi các co
quan, dan vi lien quan huàng d.n, kiêm tra, giám sat vic thirc hin cong tác
quãn l, bão v, phát triên và sà diing rung, phOng cháy chCta cháy thng, bão ton
da dng sinh hoc: giám sat, kiêm soát cht chê các dir an có nhu câu chuyên miic
dIch si:r dung rung và huàng dan, tham mixu vic thrc hin thu tiic chuyên mc
dIch si'r dung nmg sang miic dIch khác theo quy djnh cüa pháp lut ye lam
nghip.
c) S& Ke^ hoach và Du tu chü trI, ph& hçip vOi Sâ Tài chInh, Sâ NOn
ng1iip và Phát triên nOng thOn tham mtru Uy ban nhân dan tinh can dôi, phãn bô
nguôn von dâu tu tu ngân sách nhà nuc và các nguOn vOn hcip pháp khác de Ban
Quán 1 Vum quOc gia Phuâc Binh triên khai thirc hin các ni dung cüa
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Phiiang an dt hiu qua, dung quy djnh; dng th?yi tham mixu 1ng ghép vic thirc
hin các ni dung cüa Phixang an vOi các chuang trinh, dr an khác có lien quan
trén dja bàn tinh và cp nht ni dung cüa Phtxong an vào trong Quy hoch tinh
Ninh Thu-an thai kS' 2021-2030, tarn nhIn den näm 2050. Tham muu Uy ban nhân
dan tinh xây dung kê hoach, Ca chê, chInh sách khuyên khich, uu dâi, thu hut dâu
tu; trong do uu tiên thu hut các nhà dâu tu chiên krçic dê dâu ttr, triên khai hoat
dng du ljch sinh thai, nghi duOng, giãi trI ti Vithn quôc gia PhuOc Binh.
d) SO Tài chInh chü tn, ph& hcip vOi các ca quan, don vi lien quan can cu'
tinh hInh ngãn sách, hang näm tham mini Uy ban nhân dan tinh can di, phân bô
nguôn von sir nghip dê Ban Quãn 1 VuOn quôc gia PhuOc Binh triên khai thi rc
hin các ni dung cüa Phucing an dtt hiu qua, dung quy djnh; huOng dan, kiêm
tra, giám sat vic tuân thu các quy dnh ye quàn 1 tài chinh.
e) SO Tài nguyen và Môi tru?mg chü trI, ph& hop vOi SO Nông nghip và
Phát triên nông thôn, Uy ban nhãn dan huyn Bak Ai và các ca quan, dan vi lien
quan huOng dan, kiêm tra, giám sat vic thirc hin cong tác quàn 1 ye dat dai,
môi trithng... và da dung sinh hoc tai Vi.rOn quôc gia PhuOc Binh; giám sat,
kiêm soát cht chë các du an có nhu câu chuyên rniic dIch sO diing dat rOng và
htr&ng dan, tham mini vic thirc hin thu tiic chuyên miic dIch sO dung dat rl'rng
sang miic dIch khác theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai; hixOng dan, thâm
djnh ni dung cp that kê hoach si:r diing dat cüa Phuang an vào quy hoach, ké
hoach sir dung dat cap huyn.
g) SO My dirng chü trI, phi hop vOi các Ca quan, dan vi lien quan huOng
dn, kiêrn tra, giám sat vic thrc hin cong tác quân l ye lTnh virc xây dung tai
VuOn quôc gia PhuOc Binh; kiêm tra, xO l các hành vi vi phm trong hoat dng
xây dimg theo quy djnh cüa pháp 1ut.
h) SO Van hóa, TheA thao và Du ljch chü tn, phi hop vOi các ca quan, don
vi lien quan nghiên cOu, djnh huOng phát triên san phâm du ljch; phát triên thj
truOng khách du ljch; ho trq, huOng dn chürírng, các nhà dau tu ye hoat dng
du ljch; ho trq cong tác quãng bá, xüc tiên dâu tu và lien UK,hqp tác phát trien
du ljch giCa VuOn quôc gia PhuOc Binh vOi các khu, diem du ljch trong và
ngoai tinh. Phôi hop vOi các ca quan, don vi lien quan trong cOng tác dào tao,
bôi duäng, phát triên nguôn nhãn hrc du ljch theo giai doan và hang näm dáp
Ong nhu câu phát trien cüa VuOn quôc gia PhuOc Binh nói riêng và nhu câu toàn
tinh nói chung.
k) SO Thông tin và Truyn thông, Báo Ninh Thun, Dài Phát thanh Va
Truyên hInh tinh can cO chirc nang, thim vi day manh cong tác tuyen truyên
thrOng I 05 cüa Dãng, chInh sách pháp lut cüa Nhà mrOc ye quãn 19, bao ye yà
phát trien rung; mO các chuyên trang, chuyên mic và tang th6ri luqng dua tin ye
cong tác quãn 19, bâo v6 và phát triên rOng, phOng cháy, chita cháy rOng; dang
tin, bài biêu duang nguOi tot, vic tot trong cOng tác quãn 19, bão y, phát trien
rung, phOng cháy, chüa cháy rfrng và phê phán các hành vi vi pharn pháp 1utvê
lam nghip, dat dai. DOng thOi tang cuOng cong tác truyên
thOng, quãng bá tiêm
nang, lqi the ye du ljch tai VuOn quôc gia PhuOc Binh nói riêng và tinh Ninh
Thun nói chung de thu hut cac nha dau tu và truyên tài thong tin den khách du
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ljch.
1) Uy ban nhân dan huyn Bak Ai can cir chüc näng, nhim vii tang ciiing
cong tác thông tin, tuyen truyên, phô biên quy djnh cüa pháp 1ut ye lam nghip,
dat dai vâ các quy djnh khác Co lien quan dê ngui dan hiêu và chap hành; to
chirc cp nht ni dung sü dung dat cüa Phixng an vào quy hoach, ké hoch sü
dung dat cap huyn; dông thyi huy dng 1irc ltrqng, chi d?o các phOng chuyên
mon va ceF quan, don vi có lien quan (cóng an, quán de5i, kiém lam...) trên dja
bàn dê phôi hqp, ho trg Ban Quãn 1 Vuän quôc gia Phuâc Binh trong cong tác
quan 1, bâo v, phát triên rrng và bão ton da dng sinh hoc.
Diu 3. Quy& djnh có hiu lirc U tr ngày k.
Chánh Van phOng Uy
ban nhán dan tinh; Giám dc các Sâ: Nông ngiiip
và Phát triên nOng thôn, Kê hoch và Dâu tit, Tài chInh, Tài nguyenvà
tnring, My dmg, Van hóa, The thao và ,Du ljch, Thông tin và Truyên thông,
C
ng thucing, Ni vi, Ttr pháp; Chu' tjch Uy ban nhân dan huyn Bak, Ai; Giám
doe Ban Quãn 1 Vutm quôc gia PhuOc Binh; Chi ciic truâng Chi cic Kiêm lam;
Giám dôc Qu5 Báo ve^ và Phát triên rirng tinh và ThU tnrâng các Ca quan, don vi
có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
MAi
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