
UBND TINH NINH THUN 	CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
BAN QUAN LY VQG PHUOC B1NH 	fJôc 1p - Tu do - Hnh Phác 

S& 2í1 /TB-BQLVQGPB 	 Ninh Thun, ngày,//?tháng 01 näm 2021 

THÔNG BAO 
• A 	 . 	. 	,. 	 - 

Phoi hçrp 1p diy an dau ttr du 1!ch  sinh thai, nghi dtro'ng, gial tn 
• S 	 'P 	 • 	 A 

tai Vu'n Quoc gia Phu'oc Binh, tinh Ninh Thuin 

Can cir Quyt djnh so^ 460/QD-UBND ngày 30/12/2020 cüa UBND tinh 
Ninh Thun ye vic phé duyt Dê an du ljch sinh thai, nghi dirông, giãi trI tai 
Vithn Quôc gia Phixóc Binh, tinh Ninh Thun; 

Nhm trin khai D8 an mt cách có hiu qua, dat  dixcirc miic tiêu d8 ra là thu 
hut dâu tu tir các nguôn von: Ngân sách nhà nuóc, các doanh nghip, nhà dâu tu 
trong và ngoài nuOc dê tao  nguôn Irc cho vic xây drng vâ phát triên du ljch sinh 
thai theo huàng ben v€ing. Ban quãn l Vithn Quôc gia Phuc Binh(BQLVQGPB) 
thông báo den các to chirc, cá nhân có lien quan phôi hcrp vâi BQLVQGPB 1.p du 
an du ljch sinh thai, nghi dung, giãi trI tai  Vithn Quôc gia Phi.rc Binh vâi các 
ni dung sau: 

I. THONG TIN NHIM VU 

1. Ten nhim vi: Lap du an du ljch sinh thai, nghi du'ing, giái trI tai \irôn 
Quôc gia Phuc Binh. 

2. Dja dim thirc hin: Toàn b6 din tIch rmg thuc pham vi quàn l 
BQLVQGPB dtxcrc xác djnh trong Dê an du ljch sinh thai, nghi duO'ng, giãi tn tai 
Vrin Quôc gia Phuóc Binh dugc phê duyt tai  Quyêt djnh so 460/QD-UBND. 

3. M%ic tiêu: Dt di.rgc mic tiêu De^ an thrcc phê duyt. 

4. Quy mô: Theo De^ an duqc phê duyt. 

5. Tin Q thirc hin: Hoàn thành vic lp dr an trong th&i han  12 tháng 
tinh tü ngày k kêt thOa thun hop tic lp dr an. 

6. HInh thirc phi hap: Dan vi phi hqp lp di,r an së h6 trçl 100% kinh phi 
trong vic lp  dr an. 

H. TIEU CHI LA CHQN 

1. Tr cách pháp nhân: Nhà du tr là to chüc, cá nhân trong ni.râc có nãng 
1irc, kinh nghim phu hop dê phôi hop 1p du an. 

2. Nàng 1?c  tài chInh: Nhâ du tu có dü nàng lirc tài chinh de^ hoT  trçl toàn b 
kinh phi lQtp dir an. 

3. Darn bào môi tri.thng: Dan vi tham gia phài dip üng quy djnh ve^ bâo v 
rnôi truô'ng, không vi phm pháp 1utt ye dat dai, môi tnu?mg, bâo thn da dng sinh 
hoc, ... và các quy djnh khác cüa pháp lut. 



4. Vu tiên lra chçn dun vi dã thành l.p  doanh nghip, van phông dai  din, 
chi nhánh tai  Ninh Thuân. 

5. Uu tiên lira chçn don vi phi hçip có näng hrc, kinh nghim và dã thrc 
hin di,r an du ljch sinh thai di vào hoat dng. 

6. Uu tiên hra chn don vi dâ và dang cO sr phi ho vói BQLVQGPB 
trong thirc hin nhim vi phát triên du Ijch sinh thai. 

7. IJu tiên 11ra chQn don vi lp du an dt hiu qua cao v kinh t& xâ hi, 
môi trung (giâi quyêt ducic lao dng dja phuang dc bit là bà con dông bào din 
tc thiêu so song quanh Vithn QuOc gia Phixóc Binh, ton tao  cãnh quan, môi 
truYng, bào v tài nguyen da dng sinh h9c. 

8. Ve^ hlnh thirc thrc hin du an sau khi ducic duyt: Uu tiên !ira chQn don 
vi tham gia phôi ho lp du an và lien két vi BQLVQGPB thiic hin du an. 

III. HO so BANG K THAM GIA PH 401 HOP 

1. Van bàn de^ nghj phi hcip. 

2. Ban sao hqp Ie^ Gi.y chi'rng nhn dãng k doanh nghip hoc giy ti 
chirng minh tu cách pháp l lien quan den nba dâu tix. 

3. Tài lieu chirng minh näng lirc tài chinh, kinh nghim chuyên mon dã hoat 
dng kinh doanh phii hçip. 

4. Các tài 1iu khác có lien quan dn dg an. 

IV. THtI HiN VA' Nm TIEP NHN HO so 
1. Thi han  np h6 so tü ngày ra thông báo dn ngày BQLVQGPB Eira 

ch9n dixcic don vi phôi ho p lp dir an (sê có thông báo) 

2. Noi tip nhn M so: Van phOng dai  din BQLVQGPB. S6 8B Ngô Gia 
T%r, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tinh Ninh Thun. 

Vy, BQLVQGPB thông báo dn các t6 chüc, cá nhân duçic biêt và cüng 
tham gia phôi hqp lp du an du ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI tai  V.thn Quoc 
gia Phi.rOc Binh dê dat  duçic mic tiêu ma Dê an dã dixqc UBND tinh phê duyt tai 
Quyêt djnh so 460/QD-UBND. 

Thông báo nay và ni dung De^ an dtrçic däng tâi trén Website BQLVQGPB 
tai dja chi: www.vphuocbinh.org.vn   

Nei :zIzn: 

- UBND tinh (báo cáo); 
- Các sâ: KH&DT, NN&PTNT, VHTT&DL (báo cáo); 
- Dài Phát thanh & Truyên hInh; 
- Báo Ninh Thun; 
- Trung tam Thông tin XTDL; 
- Các dan vi có lien quan; 
- Lãnh dao  BQLVQGPB 
- Luiu: VT. 
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