
UY BAN NHAN DAN 
T!NH BA RIA — VUNG TAU 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phüc 

S& E57 /UBND-VP 

V/v hixàng dn thirc hin dâu 
tu d an du ljch sinh thai, nghi 
dtrOng, giãi trI trong rrng däc 
dung, rung phông h) trên dja bàn 
tinh Ba Ria — VUng Tàu. 

Ba Rja - Ving Tàu, ngày  OR  tháng- nàm 2019 

KInh gui: 
- S& Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
- Si Kê hoach và Dâu tu; 
- SâXâydirng; 
- So Tài nguyen và Môi tnrOng; 
- SO Du lich; 
- SO Tài chInh; 
- Ciic Thuê tinh; 
- BQL VuOn quôc gia Con Dáo; 
- BQL Khu BTTN BInh Châu - PhuOc Biru; 
-Banquãn1rirngphóngh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phO. 

Can cir Lut Lam nghip ngày 15 tháng 11 näm 2017; 

Can cü Lu.t D.0 tu ngày 26 tháng 11 näm 2014; 

Can cir Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

Can cü Lut Du ljch ngày 19 tháng 6 näm 2017; 

Can cü Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

Can cu Nghj djnh s 43/20141ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; 

Can cir Nghj djnh s 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt và huOng dan thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu tu; 

Can cir Quyt djnh so 24/20 12/QD-TTg ngày ngày 01 tháng 6 näm 2012 
cüa Thu tuOng ChInh phU ye chInh sách dâu tu phát triên nmg dc diing giai 
don 2011 —2020, 

D khuyn khIch các thành phn kinh t tham gia du tu phát triên 1oti 
hInh du ljch sinh thai, nghi duong, giâi trI trong rimg vOi mic dIch kêthçp bâo 
tOn thiên nhiên, bão t8n da dng sinh hçc, bão v và phát triên rirng ben v&ng, 
phü hqp vOi quy hoach tong the phát triên kinh tê - xã hi cUa Tinh và quy 
hoach, kê hoach phát triên ngành dã duçic phê duyt; dông thOi nhäm khai thác 
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va phát buy t& nh.t các tim nàng v tài nguyen rirnggóp phn phát trin kinh 
tê - xã hi, nâng cao diii song v.t chat, tinh than cüa nhân dan trén dja bàn tinh. 

Uy ban nhân dan tinh giao trách nhim cho các Sâ, ngành, dja 
phringhu&ng dâncác to chüc, cá nhãn thué môi trung rrng (gçi chung là nhà 
dâu tu)thirc hin các bróc cOng vic dê triên khai thirc hin dr ándâu tis du ljch 
sinh thai, nghi duöng, giái trI trong các khu rfrng d.c diing, rrng phOng h trên 
dja bàn tinh, ci the nhu sau: 

I.Nguyên tc chung di vói hoit dng kinh doanh djch vii du 1!ch 
sinh thai, nghi dithng, giãi tn trong rfrng dc thing, rlrng phông h: 

- Dê kinh doanh djch vii du ljch sinh thai, nghi diiông, giâi tn trong thng 
dac diing, rfrng phông h thI chü thng hoac nhà dâu tir phái Co dr an Du ljch 
sinh thai, nghi duOng, giãi trI trong rung dugc phê duyt. Du an du ljch sinh 
thai, nghi duO'ng, giâi trI trong rung dac  ding, thng phông h phãi phü hcip vài 
Be an du ljch sinh thai, nghi dir6ng, giãi trI cüa các Ban quàn l' rfrng dac  diing, 
thng phông h (hoac Be an cho thuê môi trung rung do kinh doanh djch vii du 
ljch sinh thai, nghi duOng, giâi trI trong rung) ducic phê duyt. Vic 1p dir an 
du ljch sinh thai, nghi dixo'ng, giài trI trong ri'rng phài tuân thU các quy djnh cUa 
Lut Lam nghip và các quy djnh cUa pháp lut khác lien quan. 

- Nba du ti.r cn xác djnh dir an du ljch sinh thai, nghi dixông, giâi trI 
trong thng dac  ding, rimg phOng h trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu chi 
duçic thrc hin bang hInh thüc thuO mOi tru&ng rung; theo do vic Ca quan Nhà 
nuóc cho nhà dâu ti..r thuê môi tnr&ng rung dO kinh doanh djch v11 du ljch sinh 
thai, nghi dixng, giái trI sê khOng lam mat quyOn so hftu cUa Nhà nuOc ye thng 
và tài nguyen thiOn nhiên trên mat  dat và disOi lông dat. Din tich rung và dat 
rrng cho nba dâu tu thuO mOi tru&ng rrng näm trong h thông rung dac  drng, 
thng phông h do các Ban quán 1 rung dac  diing, rl'rng phOng h quãn l theo 
quy djnh cUa Nhà nilOc. Nhà dâu tu không duçic giao dat, cho thuê dat hoac cap 
giây chi'rng nhn quyOn sü ding dat nhung duçic Nhà nuOc cong nhn quyOn sO 
hftu tài san là cac cong trInh phic vjdu ljch sinh thai dA xây drng trên dat theo 
quy hoch chi tiOt t l 1/500 dij an dâu tu duçic cap có thâm quyOn phê duyt. 

- Nba du tu khi xây dirng cOng trInh phiic vi du ljch sinh thai, nghi 
duô!ng, giãi trI trong rung phâi thirc hin dUng theo quy djnh tai  Diêu 15, Nghj 
djnh sO 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi 
hành mt sO diêu cUa Lut Lam nghip. 

T l din tIch dt sr dung d xây dirng các cong trinh phiic vii cho hoat 
dng kinh doanh djch vi.i du ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI trong rung thrc 
hin theo quy djnh ti DiOu 1 oQuyet djnh so 24/201 2/QD-TTg ngày 01/6/2012 
cUa ThU tuàng ChInh phUvê mt sO chInh sách phát triOn thng dac dung; theo 
do mirc d tac dng cUa các cong trInh h. tang phiic vi cho hoat  dng du ljch 
sinh thai tOi da là 20% tong din tIch quy hoach cho boat dng djch vi - du ljch. 
Trong d, din tIch xây drng các cOng trInh phc vii cho hoat dng djch vi - du 
ljch tôi da khOng qua 5%; din tIch xây drng dtrOng mOn, diem dung chân, bãi 
do xe không qua 15%. Phân din tich xây dimg cãc cOng trInh ha tang phãi 
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duçic xác djnh rô trén bàn d và phân djnh rô ngoài thirc dja, thông qua h thng 
biên báo. 

- Vic cho thuê môi trii?ing thng d kinh doanh djch v  du ljch sinh thai, 
nghi diiOng phâi duçc chü rrng thông báo rng rãi. Giá cho thuê môi tnzông 
rrng khi dir an chua di vào hot dng dirge tam  tInh trên ca so Quyêt djnh so 
85/20081QD-UB ngày 30/12/2008 cüa UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu. Sau khi 
dr an di vào hoat  dng có doanh thu thi giá thuê môi tnr?mg rrng do các ben t1r 
thOa thun nhung không thâp hcin 1% tong doanh thu thrc hin trong näm cua 
ben thuê môi tru?mg rrng theo diem a khoãn 6 Diêu 14 cüa Nghj djnh sO 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü và không qua 2% tOng doanh 
thu theo khoãn 2 Diêu 12 cüa Quyêt djnh so 24/2012/QD-TTg ngày 01/6/2012 
cüa Thu tuOng ChInh phü. Tru&ng hqp có hai tO chic, cá nhân trO len cüng dê 
nghj dirge thuê môi truOng rIrng thI to chüc dâu giá vth mi'rc giá khOi diem duge 
xác djnh trén c sO Bang giá các Ioai rirng trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
duge phê duyt tai  Quyêt djnh so 85/2008/QD-UB ngày 30/12/2008. (Do chua 
thrc hin dir an, chua có doanh thu nên không áp d%lng müc giá kh&i diem theo 
t 1 % trên tong doanh thu). Thi gian cho thuê môi truOng rfrng không qua 30 
nàm, djnh k' 5 näm dánh giá vic thrc hin hçTp dông, hêt thOi gian cho thuê 
nêu ben thuê thrc hin dung hçip dOng và Co nhu câu thI duçic xem xét tiêp tiic 
kéo dài thOi gian cho thuê. 

H. Trách nhim cüa nhà du tir thuê môi trirong rung d kinh doanh 
dlch vti du  1!ch  sinh thai, nghi dir&ng, giãi trI trong rung và trách nhim 
cüa các s& ngành lien quan: 

1. Trách nhim cüa nhà du tir thuê môi triro'ng rung: 
Nhà du tu khi thuê môi trtr&ng thng d kinh doanh djch vi du ljch sinh 

thai, nghi duOiig, giâi trI phãi tuân thu nguyen täc chung nói trên. Dêthirc hin 
dir an dâu tu du ljch sinh thai, nghi duOng, giài trI trong r&ng; nhà dâu tir phâi 
lien h các Ban quãn 1 rrng dc ding, rrng phông h và các sO ngành cO lien 
quan dê dirge huOng dan thirc hin các bi.rOc cong vic trong qua trInh l.p và 
triên khai dir an. Nhà dâu tu chi dirge khOi cong xây dirng cong trInh và thirc 
hin hoat dn kinh doanh djch vi du ljch sinh thai, nghi dung trong rung khi 
dA dam bâo day dü hO s dir an. Cu the thành phân chInh cüa ho sa dir an bao 
gôm các l°ai  van bàn theo thu tir nhu sau: 

(1) Van bàn d xut báo cáo chü trung du tu dir an theo Lut Du tis và 
van bàn chap thun chü truang dâu tu dir an cüa UBND tinh Ba Ria  — Vüng Tàu 
(SO Kê hoach và Dâu tu huOng dan và tham mini UBND tinh giâi quyêt cho nhà 
dâu ti.r). 

(2) Báo cáo Du an du ljeh sinh thai, nghi duong, giâi trI trên din tIch 
thuê môi trtr&ng rirng phü hqp vOi Dê an du ljch sinh thai, nghi di.rng, giâi trI 
trong rung dc diing, thng phOng h dirge cap có thâm quyên phé duyt. (Chü 
dâu tu phôi hçip vOi chü rung và tham van kiên cüa các sO ngành dê 1p di:r 
an). 
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(3) H so diu tra, thng kê tài nguyen rmg trên din tIch thuê môi 
tnthng rtrng. (Chü dâu tu lien h vâi chü ri'rng dê l.p). 

(4) H so thm djnh và phê duyt Nhim vi, d an quy hoach chi tit t 
l 1/500 dr an dâu ttr du ljch sinh thai, nghi duông, giái trI trên din tIch thuê 
môi trithng rrng. (Chü dâu tu lien h vâi UBND cap huyn, thj xã, thành ph d 
thâm djnh và phê duyt). 

(5) Báo cáo dánh giá tác dng môi tru&ig cüa dir an du lit dirge phê 
duyt. (Chü dâu tu lien h vi So Tài nguyen và Môi trtthng de dugc huOng dn 
l.p và trInh phê duyt báo cáo). 

(6) Bàn cam kt báo v rrng, phông cháy cha cháy rung cüa Nhà du tu. 
(Chü dâu ti.r lien h vOi chü thng dé dirge huOng dan 1p và k xác nhn). 

(7) Gi.y phép quy hoch và h so thm djnh thit k xây drng cong trmnh 
(Chü dâu tu lien h vOi sO Xây drng dê dugc thâm djnh). 

(8) Van bàn th.m djnh phông cháy chUa cháy cüa co quan chüc näng. 
(ChU dau tu lien h vOi Cánh sat phông cháy chüa cháy thuc Cong an tinh dê 
duqc thâm djnh ho so phông cháy chüa cháy các cong trInh dr an). 

(9) Quyt djnh phê duyt giá thuê môi truOng thng d kinh doanh du ljch 
sinh thai, nghi du&ng, giài trI trong rimg. Sau khi dir an di vao hot dng thI giá 
thuê môi truông rung sê dirge thOa thun và diêu chinh bang t l % trên tong 
doanh thu thigtC hin trong näm cüa ben thuê môi tnrOng thng. (Chü dâu tu lien 
h vOi SO Nông nghip và Phát triên nông thOn de chü trI, phôi hqp thâm djnh 
và trInh phê duyt giá thuê môi truOng thng bi.réic dâu khi dir an chua có doanh 
thu). 

(10) Quyt djnh hê duyt phucrng an bM thithng, h trq thành qua lao 
dng de thanh l hçip dông nhn khoán truOc khi bàn giao hin trng rfrng cho 
nha dâu tix thrc hin dr an (neu co). (Chü dâu fir lien h vOi chü thng d phôi 
hçip vOi UBND các huyn, thj xã, thành phô noi triên khai dir an dê thirc hin 
cong tác kiêm kê thành qua lao dng, xác djnh quyên huOng igi cho h nh.n 
khoán và thanh l hqp dông khoán). 

(11) Quyt djnh cho thuê môi truOng rirng d kinh doanh djch vi du ljch 
sinh thai cüa cap có thâm quyên. (Chü dâu tu lien h vOi SO Nông nghip và 
Phát triên nOng thôn dé dirge huOng dan giâi quyêt). 

(12) Hqp dng thuê môi truOng thng giüa nhà du tu (chü dir an) và Ban 
quân l rung dc diing, thng phông h. 

2. Trách nhim cüa Ban quãn l Viron qu6c gia Con Dão, Ban quán 
1 Khu bão tin thiên nhiên BInh Chãu - Phtróc Bfru, Ban quãn I rfrng 
phông h (g9i tat là Ban quail i r.rng di vói hot dng kinh doanh djch 
vy du ljch sinh thai, nghi dtr&ng, giãi trI trong rirng: 

Hoat dng kinh doanh djch vii du ljch sinh thai, nghi duOTig, giâi tn trong 
thng cüa các Ban quàn 1 rung dc diing, rirng phông hO và cüa nhà dâu tu phãi 
tuãn thu các quy djnh ti Nghj djnh so 156/201 8IND-CP ngày 16/11/2018 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mOt  sO diêu cüa Lut Lam nghip 
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Trách nhim cüa các Ban quân 1 rfrng dc ding, rirng phông h trong 
vic triên khai xay drng và thirc hin các dr an dâu tu du ljch sinh thai, nghi 
duO'ng, giài trI trong thng nhu sau: 

- Xây drng và trInh cp có thm quyn phê duyt D an du ljch sinh thai 
nghi diiong, giãi trI trong rrng dc diing, rung phàng h trên dja bàn tinh theo 
quy djnh và phü hçip vâi quy hoch bào ton và phát triên ben v&ng Vuiin quôc 
gia Con Dáo, Khu bâo ton thiên nhiên BInh Châu — Phithc Buu và quy hoch 
rung phông h. Trên Ca sâ Dê an dä dixgc phê duyt, thirc hin vic cong bô 
danh muc các dja diem cho thuê môi tnrng thng (bao gôm vj tn ranh giâi, din 
tIch, Ioi hmnh du ljch...) và danh mic các dir an du ljch sinh thai trong rmg 
dang triên khai dê tiêp tic kêu gçi, thu hut dâu tu vào lTnh vrc du ljch sinh thai, 
nghi duong, giâi trI trong thng trén dja bàn tinh. 

- Hithng dn các t chüc, doanh nghip Co nhu cu thuê mOi tru?mg thng 
dê kinh doanh djch vi du ljch sinh thai 1p dr an dâu ttx du ljch sinh thai, nghi 
duOng, giãi trI trong rfrng phü hcrp vOi Dê an du ljch sinh thai, nghi duOng, giãi 
trI trong thng dc ding, rirng phOng h dä dtrcic cap cO thâm quyên phê duyt. 

- Chju trách nhim quãn 19, báo v rung và phOng cháy, chita cháy thng 
dôi vâi din tIch cho thuê môi tnthng thng phát triên du ljch sinh thai. 

- Quán 19 vic xây dirng cOng trmnh phiic vii du ljch sinh thai, nghi duOng, 
giâi trI trong rung dc ding, thng phOng h theo quy djnh tai  Diêu 15, Diêu 24 
Nghj djnh sO 156/20181ND-CP ngày 16/11/2018 cUa ChInh phü.. 

- Xác djnh t9 l din tich dAt si'r diving d xây dirng các cOng trInh phic vi 
cho hoat dng kinh doanh djch vii du ljch sinh thai, nghi duöng, giâi trI trong 
thng cüa tüng dr an theo quy djnh ti Diêu 10 Quyêt djnh so 24/2012/QD-TTg 
ngày 01/6/2012 cüa Thu tuâng Chinh phU ye chinh sách dâu tu phát triên rung 
dc dmg giai doan 2011 — 2020. 

- Chü tn, ph& hqp vri UBND các huyn, thj xã, thành pM va chü dAu tu 
trong vic tO chüc kiêm ké, M trq, bOi thuing thành qua lao dng cho h nhn 
khoán; trên ca s& do thirc hin vic thanh 19 hçip dOng khoán truóc khi bàn giao 
hin trng rrng cho nhà dâu Ut thuê mOi tnr&ng thng. 

- K9 hqp dng cho thuê môi trung rung vâi Nhà dAu ttr sau khi Nhà du 
tu ducic UBND tinh quyêt djnh cho thuê mOi tru&ng thng dê thc hin dr an du 
ljch sinh tMi, nghi duàng, giãi trI trong thng. Truóc khi k9 hçip dông phâi thirc 
hin vic diêu tra thông kê tài nguyen thng trên din tIch cho thuê mOi tru1ng 
n1rng dé lam can cü cho thuê và giám sat, dánh gia vic thirc hin hqp dông. 
Dông thii hu&ng dan nhà dâu Ut 1p Bàn cam kêt bão v, phat tniên rung và 
phOng cháy chUa cháy rung. 

- Thirc hin trách nhim hithng dn, kim tra, giám sat Nhà dAu tu thuê 
môi trtthng thng thirc hin d? an du ljch sinh thai nghi duông, giài trI trong thng 
dUng theo quy djnh cUa phãp lust. 

3. Trách nhim cüa Si K hoach và Du tir: 
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- Là du m61 tip nhn h sci báo cáo d xut chü trixang du tr du ljch' 
sinh thai tai  các khu rung phông h, thng dc diing cüa nba dâu tu, ho s gia 
hn chü truang dâu tu hoc giãn tiên d dâu tu; 

- Tharn mini UBND tinh trong vic chip thun chü trixang dâu tu, gia hn 
chU truang dâu tix hoc thu hôi, châm dirt chü trtrng dâu tu dir an du ljch sinh 
thai, nghi duöng, giái trI trong thng cña nhà dâu tu. 

- T1c hin vic cAp GiAy chirng nhn däng k d.0 tu dr ánva hiràng 
dan nhà dâu tt.r thirc hin thu tiic dâu tu theo các quy djnh cüa Lust Dâu tu ngày 
26/11/2014. 

4. Trách nhim ella S& Xây ding: 
- Phi hçip vâi dja phucing huóng dnthAm djnh và phê duyt Nhim v11, 

do an quy hoach chi tiêt t' 1 1/500 dir an dâu tu du ljch sinh thai, nghi dung, 
giâi trI trong thng trên din tIch thuê môi trt.rông nrng cüa Nhà dâu tu. 

- Tham mtru UBND tinh trong vic cap giây phép quy ho.ch lam can cir 
1p quy hoach chi tiêt hoc 1p dir an truóc khi thic hin các buâc dâu ttr xây 
drng tiêp theo theo quy djnh tai  Khoân 1, Diêu 36 Nghj djnh so 37/2010/ND-
CP ngày 07/4/2010 cüa ChInh phü. 

- T chirc thAm djnh thit k xây dmg cong trInh theo quy djnh cüa Lut 
Xây drng. 

5. Trách nhim ella S& Tài nguyen và Môi trtrông: 
- Htràng dn nhà dAu tu trong vic lip,  thArn djnh và trInh phê duyt Báo 

cáo dánh giá tác dng môi tru1ng quy djnh tai  Diêu 23 Lut Báo v Môi truung 
näm 2014. 

- Phi hqp vài Sâ Xây dirng và chInh quyn dja phucing tham mini 
UBND tinh cap giâ' chirng nh.n s& hUu các Cong trinh, cci s& kiên tn1c ha tang 
k5 thut cho Nba dâu tu thuê mOi tnr&ng thng theo quy djnh tai  Diêu 32 Nghj 
djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü. 

- Phi hçip vâi các Ban quãn 1 ring dc diing trong vic 1p  thu tiic 
chuyên dôi miic dIch sir diing dat mc)t lan cho toàn b cac hang mvc sir dicing dat 
sau khi hoàn thành dâu tu dir an theo dung dr an dâu tu dà duçc cap thâm 
quyên phê duyt và theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

6. Trách nhim dlla S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: 
- Chu trI, phi hçrp vâi cci quan Co lien quan t chirc thAm djnh và trInh 

phê duyt Dê an du ljch sinh thai, nghi duöng, giâi tn trong r1rng dc diing, ring 
phOng h cua các Ban quãn l ring và Dir an du ljch sinh thai, nghi duông, giâi 
trI trong ring trên din tIch thuê mOi tru&ng ring cüa Nhà dâu tu. 

- Chi dao  các Ban quãn l ring chü tn, phi hçip vài chü di1r an và dja 
phucing trong vic diêu tra, xác djnh dc diem hin trng ring thuc phm vi dir 
an, lam cci so trong vic 1p quy hoach chi tiét t5 l 1/500 dir an dâu tu du ljch 
sinh thai, nghi duOng, giâi trI trong ring trên din tIch thuê môi truOng ring cua 
Nhà dâu tu. 
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- Chü trI, phi hçip vói các Sâ ngành có lien quan trong vic thm djnh và 
trInh phê duyt giá thuê môi trii?ing rung cüa các di an dâu tu du ljch sinh thai 
duâi tan rrng. 

- Tham miru UBND tinh quyt djnh cho nhà du tis thuê rnôi trueing thng 
dé kinh doanh djch vi du ljch sinh thai kêt hçip bão v phát triên thng và bâo 
ton thiên nhiên. 

- Kim tra, giám sat các Ban quân l thng dc diing, rt'rng phông h trong 
vic tij to chi'rc thirc hin, lien két hoc cho thuê môi trumg thng dé kinh doanh 
djch vi du ljch sinh thai, nghi dixông, giâi tn trong thng. 

7. Trách nhiêm cüa S& Du llch: 
- Co kin chInh thirc v miic tiêu, ni dung du tu di vth h sci xin chü 

truclng du tir cüa các dir an dâu tu du ljch sinh thai tai  cáo khu rung dc diing, 
rfrng phOng h trên dja bàn tinh Ba Ria — Vüng Tàu (So Kê hoach  và Dâu tir là 
ca quan chü trI lay kiên); 

- Tham gia Hi dng th.rn djnh dir an, quy hoch chi ti& và có kin di 
vOi các ni dung có lien quan den hoat dng du llch  nhu: Dam bào an toàn cho 
du khách; tiêu chuân, quy chuân dâu tu xây drng Ca sO vt chat, phát triên san 
phâm; 

- Quân 1 các hoat dng du ljch, dim dn theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

8. Trách nhim cüa Ciic Thud tinh: 

- Xem xét vic ixu dãi v thu thu nhp doanh nghip cho Nhà du tu khi 
kinh doanh djch vii và dâu tu trong thng dc ding theo quy djnh ti Diêu8 Nghj 
djnh so 69/2008/ND-CP ngày 30 tháng 5 näm 2008 cüa ChInh phU ye chInh 
sách khuyên khIch xä hi hoá dôi vOl các hoit dng trong 11th vrc giáo dc, y 
té, van hoá, the thao và môi tnthng.Nêu co). 

- Dánh giá v uu dãi du tu và diu kin huOng uu dAi du tu (nu cO). 

- Phi hçip SO Nông nghip và Phát trin nông thôn và các Ca quan CO 
lien quan thâm djnh, thông nhât giá thuê môi truOng thng khi Nhà dâu tu thuê 
môi trueing thng d kinh doanh djch vi du ljch sinh thai, nghi duông, giài trI 
trong rung. 

9. Trách nhim cüa UBND các huyn, thj xã, thành ph: 
- T chüc thm djnh và phê duyt Nhim vi, d an quy hoch chi tit t 

1 1/500 dr an dâu tu du ljch sinh thai, nghi duO'ng, giái tn trong thng trén din 
tIch thuê mOi truOng rung cüa Nba dâu tu theo quy djth hin hãnh. 

- Ph& hçrp và h trçi các Ban quân l ri'rng dc dicing, rfrng phOng h và 
chü dâu tu trotig vic kiêm kê, ho trçl bôi thuOng thành qua lao dng cho h 
nhn khoán d lam co sO cho vic thanh 1 hqp dông khoán (neu cO) truOc khi 
bàn giao hin trng thng cho nhà dâu tu trien khai thrc hin dr an. 

- Xr l theo quy djnh cüa pháp lut di vOl các truOng hçip không chap 
hãnh các quy djnh cüa pháp 1ut khi nhà dâu tu trién khai thrc hin dij an sau 
khi dA hoàn thành các thu tiic dâu tu theo quy djnh. 
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- PMi hçip theo dOi, kim tra, giám sat tin d thirc hin dAu Ur dir an du 
ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI trong rirng cüa Nhà dâu ttr trên dja bàn. 

Ill. To churc thurc hiçn: 
- Nhà du tu khi thuê môi trung thng d kinh doanh djch vi du ljch sinh 

thai, nghi duOng, giâi trI phâi tuân thu nguyen täc chung nói trên và lien h vâi 
các so ngành có lien quan dê dixccc hi.rOng dn thirc hin các buOc cong vic du 
tu dr an du ljch sinh thai, nghi duông, giâi trI trong rung dc diing, rung phông 
h trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Các dir an du ljch sinh thai trong thng dc diving, rung phOng h trên dja 
bàn tinh Ba Ria — Vüng Tàu duccc UBND tinh chap thun chü trucing dâu tu dã 
và dang triên khai không näm trong danh mvc  dr an dà thu hôi chü truang dâu 
tu và phü hçip vOi Dê an du ljch sinh thai, nglii duôTig, giài trI cüa các Ban quán 
l rirng duçic cap có thâm quyên phê duyt dixcic tiêp tiic thirc hin các buOc 
cOng vic con iai  theo huOng dan tai  van bàn nay. 

- Khi Nhà nithc ban hành các chmnh sách thay th chInh sách quy djnh ti 
Quyêt djnh so 24/2012/QD-TTg ngày 01/6/2012 cüa Thu tuOng ChInh phü ye 
du tu phát triên rrng dc ding giai doin 2011 — 2020 thI áp dicing các chInh 
sách do. 

- Trong qua trInh tt chirc thrc hin, nu cO nhim vi nào không phü hqp 
hoc có khó khan, vuOng mac can duqc tháo g, diêu chinh và bô sung; các SO, 
ngành, dja phuong và cac cci quan lien quan báo cáo UBND tinh thôn qua SO 
Nông nghip và Phát triên nông thôn) dê xem xét, chi dao  giài quyêt./. 

-I 

No'inIzmn: 
-Nhutrên; 
- Chü tjch UBND tinh (d b/c); 
- Các Phó Chü tjch UBND Tinh; 
- Liru: VT,TH,(25b). 

Nguyn Thành Long 

8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		vpub@baria-vungtau.gov.vn
	2019-07-09T08:39:42+0700




