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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày         tháng 4 năm 2022 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án  

du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV  

Lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025; 

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại rừng tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025; 

Thực hiện Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn đến năm 2030; 

Thực hiện Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 03/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

Theo văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021 của Tổng cục Lâm 

nghiệp về việc hướng dẫn xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 
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Theo văn bản số 1100/UBND-KTTH ngày 18/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại các 

khu rừng; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn tại Tờ trình số 

13/TTr-CTLNNS ngày 14/4/2022; ý kiến thẩm định và trình của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 93/TTr-SNNPTNT ngày 18/4/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án du 

lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn 

giai đoạn 2021-2030, với những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên Đề án: Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn. 

3. Phạm vi thực hiện: Toàn bộ diện tích giao Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Ninh Sơn quản lý, bảo vệ.  

4. Nội dung lập Đề án: 

a) Thu thập, rà soát các cơ sở pháp lý và các định hướng pháp triển du lịch 

sinh thái trên địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh và của Trung ương. 

b) Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. 

c) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng tài nguyên rừng.  

d) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tiềm năng du lịch, hiện trạng các 

tuyến, điểm tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái và cho thuê môi trường rừng. 

đ) Điều tra, đánh giá thực trạng các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng làm cơ sở 

định hướng các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh 

học, bảo vệ môi trường và duy trì chức năng phòng hộ của rừng. 

e) Xử lý, tính toán, phân tích số liệu và viết báo cáo:  

- Xử lý, phân tích số liệu về kinh tế xã hội và hiện trạng tài nguyên nhiên nhiên. 

- Xử lý, phân tích số liệu về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí… 

5. Dự toán kinh phí thực hiện: 

- Tổng dự toán: 744.670.500 (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bảy 

mươi ngàn, năm trăm đồng). 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí xã hội hóa (hình thức tài trợ kinh phí). 

6. Sản phẩm dự án: 

a) Báo cáo thuyết minh Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn giai đoạn 2021-2030 (bao gồm hệ thống 

các bảng biểu kèm theo). 

b) Các loại bản đồ (1/25.000 và A4): 

- Bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch và các sản 

phẩm du lịch sinh thái của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn. 
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- Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; địa 

điểm, quy mô xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. 

- Bản đồ quy hoạch các khu vực cho thuê môi trường rừng tại Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn. 

- Các bản đồ A4 kèm theo báo cáo. 

Sản phẩm Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, hướng 

dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021 

và quy định hiện hành có liên quan. 

7. Tiến độ thực hiện: Năm 2022. 

(Chi tiết kèm theo tập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng Đề án). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn chịu trách nhiệm tổ chức huy 

động nguồn kinh phí xã hội hóa để lập Đề án theo nội dung được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả, đúng quy 

định của pháp luật hiện hành; việc huy động tài trợ kinh phí lập Đề án là tự 

nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng đến lợi 

ích chung của cộng đồng và xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch và không gắn 

với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao và Du 

lịch, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

quy định tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư xây dựng Đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn giai 

đoạn 2021-2030 đảm bảo hiệu quả, khả thi và tuân thủ đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Sơn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn; Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 
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