
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RIA-VUNG TAU Dôc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: i/QD-UBND Ba Rfa- Vüng Tàu, ngày  O  tháng 4-f nàm 2021 

QUYET DTNH 
Phê duyt Be an du ljch sinh thai, nghi dtrô'ng, giãi trI 

Vuô'n quôc gia Con Bão, tinh Ba Rja-Vüng Thu giai dotn den 11am 2030 

UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA-VUNG  TAU 

Can ct Lut T cht'c chInh quyn dfa phu'oiig ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can c& Luat  tha ddi, bo sung m37 5d dieu cia Lut To chi'c ChInh phz Va 
Lut To chtc chInh quyên dfaphuvng  ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Cán ct'Luat Lam nghip ngày 15 tháng 11 nám 2017, 

('an ct' Lugt Du if ch ngày 19 tháng 6 näm 2017, 

Can cz' Nghf dfnh so' 156/2018/ND-CF ngày 16 tháng 11 nàm 2018 cza 
C'hInh phz quy dfnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cia Luçt Lam nghip, 

Can ct Nghj dfnh  sO' 168/2017/ND-CF ngày 31 tháng 12 nàm 2017 cia 
C'hmnh phi quy dinh chi tiêt mót sO diêu ci,a Luát Du if ch, 

Can ct' Quye't dfnh  sO' 870/QD-TTg ngày 17 tháng 6 nám 2015 cia Thz 
tu'ó'ng OzInh phi ye vic phê duyt "Quy hoçich tong the phát triên Khu du if ch 
cjuOc gia COn Dáo, tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nám 2030 ", 

Can cz' Thông tu'sO' 28/2018/TT-BNNP TNT ngày 16 tháng 1]nám 2018 cia 
Bç5 NOng nghiép và Phát triên nOng thôn ye quy djnh quán ij rang ben vüng, 

Cän cü' van ban so !183/TC'LN-DDFH ngày 31 tháng 8 nám 2021 cza Tdng 
cyc Lam nghip hithng dan xây dyng Dé an du if ch sinh thai, nghi dzt&ng, giái trI 
trong rIrng dc dyng, rIrngphdng h5; 

Can ct2 Quyé't dfnh sO' 1668/QD-UBND ngày 18 tháng 6 nám 2020 cia L'Jy 
ban nhán dan tinh Ba Rf a- Vüng Tàuphê duyt Fhtrong an quán ij rImg ben vüng 
Vuàn quOc gia Con Dáo giai doqn den näm 2030, 

Xét d nghf cza Giám dO'c SO' NOng nghip và Fhát trién nOng thôn tgi TO' 
trInh sO 340/TTr-SNNngày 20 tháng 10 näm 2021. 

QUYET B!NH: 

Biéu 1. Phé duyt D an du lich sinh thai, nghi duô'ng, giái trI Vuôn quc gia 
Con Dâo, tinh Ba Rja-Vüng Tàu giai doin den nAm 2030, có các ni dung chInh 
nhu sail: 

1. Ten Be an: D an du ljch sinh thai, nghi duO'ng, giãi trI Viiyn quôc gia 
Con Dâo, tinh Ba Rja-VUng Tàu giai doan den nãm 2030. 

2. Ten chü rfrng: Ban quân 1 Vun quôc gia Con Dâo. 
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3. Thô'i gian thic hin: Giai doan 2021-2030. 

4. Mic tiêu: 

- Khai thác các tirn nàng tir nhiên v cánh quan, rnôi tnthng và sçr da dng 
v tài nguyen tir nhiên cüa h sinh thai rirng, biên, dat ngp nuâc, di tIch ljch sü' dé 
phát triên du ljch sinh thai. 

- Thông qua phát trin du ljch gop phn tuyên truyn, giáo dçic cho ngtthi dan 
và du khách các giá trj ye tir nhiên, van hóa, Itch sü và nhân van cüa Con Dáo dê 
nâng cao thirc bâo v tài nguyen thiên nhiên, rnôi trung. 

- Phát trin các loai hInh và san phm du ljch phiic vii nghi ngo'i, giâi trI, 
tham quan, h9c tp và nghiên cru khoa hoc, lam phong phü them các hoat dng du 
ljch cüa huyn Con Dáo. 

- Tto co s pháp 1 d thu hut du ti.r tr các ngun vn cüa doanh nghip, 
nhà dâu tu dê tao  nguôn lrc cho vic xây dirng và phát triên ngành du ljch Con Dáo 
theo hung ben vung. 

- Nâng cao näng [crc quán 12  cho Ban quán l Vu'n quc gia Con Dâo. 

5. Hin tring tài nguyen thiên nhiên, tài nguyen du ljch và các Joi san 
phâm du llch: 

a) Tài nguyen thiên nhiên 

Vithn quc gia Con Dâo có thành phn thirc vt tucing di phong phü và da 
dng vth 1.077 loài thirc vt bc cao thuc 640 chi, 160 hp. H dng 4t rl'xng Con 
Dáo den nay dã ghi nhn du'qc 155 loâi, trong do lop thu chiêrn 25 loãi, chim 85 
loài, bô sat 32 loài, lung Cu 13 loài; H sinh thai biên cüa Vu'n quôc gia Con Dáo 
cüng da dng và phong phü vi nhiêu h sinh thai dc trung nhu ran  san ho, thám 
CO biên, rirng ngp man. Các nghiên thu dã xác djnh thrqc khoãng 1.725 loài sinh 
4t biên thuc các nhóm thirc 4t biên, sinh 4t phü du, san h, giun nhiêu to, than 
mêm, giáp xác, da gai, cá ran  san ho; Vithn quôc gia Con Dâo là nai có sO luçng 
rüa biên len dé hang nàm, noi thrc hin vic báo ton và cüu h loài ROa xanh 
(Green tune) nhiêu nhât cüa Vit Nam và quan tr9ng cüa khu virc Dông Nam A - 
An Do Ducing. 

b) Tài nguyen du ljch 

Các h sinh thai tir nhiên cO giá trj cao v da dng sinh hc nrng, dt ngp 
nuorc va biên, iât thuan Rn cho viêc birth thanh cac loai hinh du lich sinh thai co 
däng cap quOc gia, quôc té, hap dan khách du ljch thIch các san phâm du ljch khám 
phá thiên nhien, tIm hieu các h sinh thai tir nhiên; Co các loài dng 4t, thirc v.t 
däc hü'u, qu, hiern tieu bieu cho các h sinh thai, dã, dang và sê tr thành các tiêm 
näng cho dâu tu phát triên các san phâm du ljch sinh thai nhu: xem rUa dé trung, 
ln xem san ho, leo nüi ngärn thng, du ljch the thao, khám phá thiên nhien; Vun 
quôc gia Con Dâo duc nhieu tO chirc quôc te cong nhn danh hiu nhu': Khu 
Ramsar cüa the giOi; thành vien chinh thüc cOa rnng lithi các Khu bâo ton rua bien An 
DO Duong — DOng Nam A... 

c) Các san phm du ljch sinh thai, giài tn, nghi duOng 
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- Các san phm du ljch sinh thai dc thu và ni ting: Trâi nghim xern 
rüa biên dé triirng và xem thã rña con ye biên; Boi, 1n khám phá h sinh thai 
biên; Tham quan yen tir nhiên lam to tai  các hang yen; Khám phá san chim biên 
i dáo Hon Trirng...; 

- Các san phm du ljch có tim näng phát trin cao: Khám phá thiên nhiên; 
giâi trI, thu giAn; the thao; nghi duOng và tinh duO'ng, chüa bnh... 

6. Các tuyên du llch  sinh thai: 

Tuyên 1: Dào Con San — các dâo nhó; 

Tuyn 2: Dâo Con San — Hon Tài — hon Bay Canh; 

Tuyn 3: Dào Con San — hon Bay C?nh  — HOn Cau; 

Tuyn 4: Dâo Con San — hOn Tre Ln — hon Tre Nhó; 

Tuyên 5: Dáo Con San — Bãi Duang — vjnh Dam Tre; 

Tuyên 6: Dão Con San — HOn Ba— hOn Tre Lan; 

Tuyn 7: Dáo Con San — Hon Trüng — Dam Tre; 

Tuyên 8: Ma Thiên LanE — Hang Dirc Mc - Ong Ding; 

Tuyn 9: Ma Thiên Lanh — Hang Dirc Mc - Dat Thm — Bâi Bang; 

Tuyên 10: Ma Thiên Lãnh — bAi 1EMm Tru — bãi Ong Cumg; 

Tuyn 11: Ma Thiên Lânh — h An Hái — nüi Thánh Giá; 

Tuyên12: Ma Thiên Lãnh — Sâ Ry — Bãi Ong Dicing; 

Tuyn 13: Ma Thiên Lãnh — Müi Ca Mp — Bn Dam — HOn Ba; 

Tuyn 14: Ma Thiên Lânh — SuM Ct — vjnh Dam Tre; 

Tuyn 15: Ma Thiên Lãnh - Nüi Chüa — Nhà Bàn — CO Ong; 

Tuyên 16: Dat Dôc — Nüi Nhà Bàn; 

Tuyn 17: San bay CO Ong — Hon Cau. 

7. Dja diem, din tIch cho thuê môi trirô'ng rlrng ct kinh doanh du ljch 
sinh thai, nghi du'ö'ng, giãi trI: 

Theo Quyt djnh s 1 668/QD-UBND ngày 18/6/2020 cüa UBND tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu ye phê duyt Phuang an quân 1 rmg ben vüng Vithn quôc gia Con 
Dáo den nãm 2030, có 20 dia diem cho thuê mOi trixO'ng rung dé phát triên du ljch 
sinh thai kêt hp vai bão ton thiên nhiên vai din tIch 888,23 ha thuc hp phân 
rung và 20 ha thuc phân khu djch v-hành chInh hçp phân biên, ci the nhu sau: 

STT 
Vi trI Tiêu khu 

Din tIch (ha) 
Phãn khu chu'c nãng 

Tong . 
Phoihçrp 
sinh thai 

Dich vu 
ãnh 

chinh 
1 Bãi Cat Lan HOn Ba 19,82 19,82 
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STT 
Vi trI Tiêu khu 

Diên tIch (ha) 
Phân khu chfrc nãng 

Tong . 
Phoihçrp 
sinh thai 

Dich vu 
hành 
chinh 

2 BâiDài,BàiMói 58 16,98 16,32 33,30 
3 BãiDmTrunhô 56B,57 56,52 56,52 
4 Bãi Diiong Hon Bay Canh 54,04 54,04 
5 Bãi Nhát, Ben DAm 60 41,49 41,49 
6 BâiOngCuing 55B 66,91 66,91 
7 Dá Cui, Sui Thj 60 42,08 42,08 
8 Dá Trang 60 24,69 24,69 
9 VjnhDâmTre 55B 91,35 42,02 133,37 

10 DAt ThArn,BaiBàng 57 51,56 51,56 
11 Hon Cau Hon Cau 39,14 60,78 99,92 
12 HônTài HônTài 33,59 33,59 
13 HOnTrelàn HônTreLcn 33,00 33,00 
14 Hon Tre nhO HOn Tre Nhô 11,73 11,73 
15 Miii Chim Chirn 56B 9,36 9,36 
16 BãiOngCâu 58 10,63 27,25 37,88 

17 
57, 58 68,07 68,07 

BaiOngDung . . 
Hçvpphanbien 20 20 

18 SâRy 58 31,72 31,72 
19 Sui Ot 56B 9,6 12,98 22,58 
20 Ma Thiên Lãnh 57, 58 16,60 16,60 

Tong 167,70 740,53 908,23 

8. Các phuo'ng thtic to chü'c thirc hin d an du 1ch  sinh thai: 

Thrc hin theo phixcng thirc tir t chi'rc và cho thuê môi tnthng r0ng phii 
hcip vâi Phuorng an quân 1 rfing ben vüng và Dé an du ljch sinh thai, nghi 
duO'ng, giái trI Vuôn quôc gia Con Dão den närn 2030. 

9. Quãn I quy mô xây dtrng cong trInh phc vu du ljch sinh thai, nghi 
du'&ng, giãi trI: 

Cong trInh xây dmg tai  các dja dirn cho thuê môi tnthng rung phái tuân thO 
các nguyen täc sau: 

- Theo diling quy djnh tai  Diu 15 Ngh djnh so 156/2018/ND-CP cüa ChInh 
phii; 

- Chii dâu tu phãi 1p Quy hoach chi tiêt t' 1 1/500 trInh cap thârn quyn phê 
duyt truóc khi triên khai dir an trên thirc dja; 

- Chi dtrcrc xây dirng cOng trInh nhQuig nai dAt trông, trâng co, dAt có cay 
biji không có khâ nàng tir phiic hôi. Dông thui do dc thO qu dat huyn Con Dão 
han chê vá nhàm gui ving miic tiêu bâo ton thiên nhiên, gii ving d che phii thng 
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Vu'?n quc gia Con Dão nên UBND tinh quy djnh t 1 xây dmg cong trInh hxu tth 
tai các dja diem cho thuê môi trithng rirng nhu sau: 

+ T 1 din tIch dt xây ding cong trInh 1uu trii không qua 5% tong din 
tIch thuê môi trung rüng. 

+ T 1 din tIch xây drng san, bãi dâu Xe, dumg môn, ha tang k thut 
không qua 15% dôi vi din tIch thuê môi trung rmg dithi 50ha và không qua 
10% dOi v6i din tIch thuê mOi trrnmg rü'ng trên 50 ha. 

10. Cho thuê môi trtrô'ng rung kinh doanh djch vii du llch  sinh thai, nghi 
du'O'ng, giãi trI 

- Chü rrng duçc phép cho các t chirc, cá nhân thuê môi tnrông thng dc dung 
dê kinh doanh djch vi du ljch sinh thai, nghi duong, giâi trI. Vic cho thuê môi tnrO'ng 
rü'ng dc dyng dê kinh doanh dich VI du ljch sinh thai, nghi duOTlg, giâi trI phâi dixçc 
thông báo rng ri. 

- Giá cho thuê môi truô'ng thng do các ben tçr thOa thi4n nhung không thp han 
1% tong doanh thu thirc hin trong näm cüa ben thuê môi truYng rirng trong pham vi 
din tIch thuê mOi tmông rtimg. 

- Trumg hap cO hai t chtrc, cá nhân trâ len cüng d nghj duçc thuê môi trir?ng 
rímg thI to chirc dâu giá vó'i mrc giá khâi diem không thâp han 1% tong doanh thu thçrc 
hin trong näm cüa ben thué môi tnx&ng rimg trong pham vi din tIch thuê môi trumg 
r1r11g. 

- Thñ gian thuê không qua 30 nAm, djnh ki 5 nAm dnh gia vic thirc hin hçip 
dông, hét thai gian cho thuê nêu ben thuê thçrc hin ding hap dông và có nhu câu thI 
chü rt'rng xem xét tiêp t11c kéo dài thñ gian cho thuê. 

- Tnthc khi k hap dng cho thuê môi tru&ng rtmg, chü r1rng phâi diu tra thng 
kê tài nguyen r1rng trén din tIch cho thuê dé lam cn cir cho thuê và giám sat, dánh giá 
vic thirc hin hap dông. 

11. Các giãi pháp bão v, phát trin tài nguyen rüng, biên, bão ton thiên 
nhiên da ding sinh h9c và bão v môi truO'ng: 

a) Các giái pháp bâo v r1rng, bin 

- Xác djnh rO ranh giâi cho thuê mOi tnrông rü'ng ngoài thirc dja và trén ban 
do; xây di.rng ca s dü lieu, cp nht thông tin diên biên tài nguyen rírng cho tirng 
10, khoánh, tiêu khu rö rang và xay dirng ban do hin trng tài nguyen thiên nhiên 
rmg và biên. 

- T chüc hrc li.rçing phông cháy, chtta cháy rüng theo phuang châm 4 ti 
ch; xay dirng phiiang an phông cháy, chtia cháy rrng; xây dirng h thOng chOi 
canh phü hap nhàm thrc hin nhim vi quan sat lüa rmg, phát hin sm cháy r11ng 
dê huy dng 1irc luçmg chüa cháy kjp thii. 

- Thumg xuyen tun tra, ngàn chn các hành vi chat phá rtimg, chãn thâ gia 
sic, san bat dông vt hoang dã và các hành vi xâm hai  den tâi nguyen n1ng, bien. 

- Nghiêm cm cac hanh vi khai thác r11ng, 1n chim dt rrng trai phép, san 
üi trái phép, san bat dng vt hoang dã, khai thác thüy san trái phép, xây dirng các 
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cong trInh không theo h sa phé duyt hoc vuçYt qua các quy djnh ye mitt din tIch, 
quy mô cling nhu chiu cao vâ két câu quy djnh cüa cong trInh, các hot dng khác 
có nguy co gay hai  dn môi trueing và sir an toàn trong du ljch. 

- Trong phtm vi thuê môi trung rlrng, chi duçc cm mc d xác djnh ranh 
giâi cho thuê. Không xây dirng rào, chän lam chia cat không gian, gay ánh hu'mg, 
try ngi cho cOng tác bào v rlrng và mOi trumg song ti,r nhiên cüa các loài hoang 
dã trong khu rlmg. 

b) Các giài pháp bào tn phát trin tâi nguyen rlrng, bin 

- Dy manh  hoat dng trng b sung các cay xanh bàn dja di vâi din tIch 
dat trông phü hçp vói diêu kin sinh thai và nhling cay go bàn dja có giá trj cao ye 
kinh tê, ben c?nh  do phát triên các cay dc san rung, cay thuôc bàn dja Va nuôi cay, 
khoanh nuOi phc hôi san ho, di d?i và ciru h rüa biên... gi6i thiu cho du khách. 

- Phát trin các djch vii trng, chãm soc và gn bin ten cho du khách tharn 
gia trông cay vi môi tnthng i nhUng khu vi.rc phO hçip to doanh thu, gop phân da 
dng hóa san phâm du ljch. 

c) Các giài pháp bào tn thiên nhiên, da dng sinh hpc 

- Phát trin các chiicing trinh truyn thông, chucrng trInh giáo dic báo tn 
thiên nhiên cho cong dOng ngu'i dja phu'o'ng, h9c sinh, Fçrc 1ucng vu trang và du 
khách thông qua các trô chth thiên nhiên, dién giài rnOi trithng và h thông bang 
biêu, pano tuyên truyên, huáng dan du khách irng xr tot vói môi trung. 

- Quàn l, bão v rlmg và phông cháy, chlia cháy rirng trên lam phn duçc 
cho thuê mOi trung rlrng dê kinh doanh du ljch sinh thai; phô biên các quy djnh 
cüa pháp 1ut ye bào ton thiên nhien, bào v mOi tru'ing cho du khách. 

d) Các giãi pháp báo v môi truOng 

- Thirc hin thu gorn, phân 1oii và xir l rác thai bãi biên, rn san hO; djnh kS' 
v sinh mOi triiung các tuyên, diem du ljch; hn chê tOi da vic sü diing dO dung 
mt Ian; bào dam an toàn cho du khách, yêu câu du khách bão ye mOi trithng. 

- Thrc hin tot và tang cithng kiêm tra cOng tác gi gin trt tir, an ninh, v 
sinh môi tnthng tai  khu virc thue môi tru'ông rung; th l nghiêm các hành dng gay 
rOi, lam mat an toàn cho ngu'i và tâi san cüa khách du ljch. 

12. To chüc giám sat hoit cIng du I!ch  sinh thai, nghi dtröng, giãi trI 

Vic giám sat các hott dng du ljch sinh thai, nghi dithng, giãi trI ti Vi.thn 
quc gia Con Dào duçic tiên hành thithng xuyen, lien tiic và dánh giá theo djnh k 
hang näm, giai doan theo các quy djnh cüa pháp 1ut. Các tiêu chI giarn sat bao 
gm: Bào v rlmg vâ biên; bâo tOn da dang sinh h9c; bào tOn và str ding hçip 1 
cành quan thiên nhiên; bâo v môi tru0ng; sO lugng khách du ljch. 

a) T chuc giám sat thu&ng xuyen 

Ban Quàn 1 Vixm quc gia COn Dão có trách nhim tin hành kim tra dánh 
giá các hoat dng du ljch tai  Vithn quOc gia Con Dão thuO'ng xuyên trong suOt qua 
trInh to chüc các hoat dng du ljch sinh thai, nghi du&ng, giâi trI; nhàm phát hin, 
cành báo vã d ra các bin phap giâi quyet kjp thi khi có các hoat  dng vi phm 
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quy dinh, dam báo các hot dng trong khu rmg dc ding phü hcip vâi nhQng yêu 
câu dt ra trén tat câ các mt tir kinh té, xã hi và môi triiè'ng. 

b) T chirc dánh giá djnh k' 

Ban Quãn 1 Vuè'n quc gia Con Dão có trách nhim chü trI, phôi hçip vâi 
các S, ngành lien quan và UBND huyn Con Dâo xây dimg kê hoach, chuo'ng 
trInh giám sat dnh kS'  ye cong tác bâo v thng; báo ton da dng sinh h9c; bâo ton 
và sir diing hçp l cánh quan thiên nhiên; báo v môi truông; so lisçng khách du 
1ch... theo quy djnh ti Nghj djnh 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh 
phü và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan trong suOt thai gian thuê môi 
truông rl'Ing de kinh doanh du lch sinh thai không qua 30 näm, djnh kST 5 nàm dánh 
giá viêc thuc hiên hçp dông, bet thai gian cho thuê nêu ben thuê thirc hin diing 
hçip dông và có nhu câu thI chü rrng xem xét tiêp tiic kéo dái thai gian cho thuê. 
Vic xem xét dánh giá các hoat dng du ljch sinh thai trong khu virc sê dira vào bt 
tiêu chI diánh giá tOng hçp các hoat  dng du ljch sinh thai ben vQ'ng trên tat ca các 
khIa canh bâo v phát triên thng và biên, môi truèng, tài nguyen, các yêu to kinh tê, 
quán l, và tác &ng xâ hi khác. 

Diêu 2. To chtIc thtrc hiên 

1. Ban quán l Vum quc gia Con Dão có trách nhim: 

- Chü trI, phi hçip vó'i các S, ban, ngành, UBND huyn Con Dâo và don vi 
lien quan tO chüc cong bô cong khai Dê an; thirc hin dng chüc nàng, nhim vi, 
quyên han  cUa chü rung dê dam bâo vic to chirc triên khai thirc hin Dê an dat 
hiu qua vâ theo quy djnh cüa pháp lut hin hành, nâng cao hiu 1rc, hiu qua 
trong cong tác quán l, bão v, phát triên rung và bâo ton da dng sinh h9c. 

- PhM hçip vâi Si K hoach  và Du tu thirc hin xüc tin, kêu gi các dir an 
dâu tu du ljch sinh thai, nghi duOng, giái trI nhàm dat  các miic tieu dê ra cüa Dé an 
va phü h'p vâi Phuong an quán l rung ben virng giai doan den nàm 2030 cIa duqc 
Uy ban nhân dan tinh phe duyt. 

- Lam vic vâi B Chi huy Quân sr tinh, Cong an tinh và các co quan, don vj 
có lien quan rà soát các khu vçrc có ânh huO'ng den quOc phông, an ninh trong phm 
vi Dê an e tharn rnuu Uy ban nhân dan tinh xin kien cüa B Quôc phông ('néu 
co) truôc khi triên khai thirc hin dOi vi dir an ci the theo quy djnh. 

- Quy djnh các tieu chi k thut d xét ch9n các h so thue mOi truung rüng 
và tO chüc vic xét ch9n rnt cách khách quan, cOng khai, minh bach,  cong bang, 
lam can ci d nhà dau tu du?c ch9n cho thue mOi tnthng ±ng 1p di an dau tu du 
ljch sinh thai, nghi duO'ng, giãi trI. 

- ChU trI, phM hp vâi cac co quan lien quan (S& Tài chInh, S Du lch, Sâ 
NOng nghip và Phat trien nông thôn, Uy ban nhân dan huyn COn Dâo) tO chuc 
dâu giá theo quy djnh tai  Nghj djIIh so 156/2018/ND-CP cüa ChInh ph trong 
tru'ng hp có hai nhà dâu tu tth len d nghj duc thuê rnôi truung nirng tai  cüng 
mt dia diem vi muc giá khOi diem khOng thap hon 1% tOng doanh thu thirc hin 
trong nàm cüa ben thue mOi trung rüng trong phm vi din tIch thue môi trumg 
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rfrng nhm ch9n nhà dAu tu vüa có san phm du ljch sinh thai chat lucing cao hun, 
vüa có giá thuê môi tri.thng rung cao hun, trong do chat luqng là uu tiên. 

- K hçip dng cho mt s nhà du tu thuô môi tru&ng rrng sau khi quyêt 
djnh nay ban hành dôi vâi mt so dir an dã Co chü truung dâu tLr cüa UBND tinh, 
trên car s& dam báo miic tiêu hang dâu ye bâo v, bào ton các yêu to môi tnthng 
rung, dat ngp nithc, biên và duy trI giá trj hoang sar cüa cânh quan thiên nhiên Con 
Dâo. 

- Di vâi nhftng dirT an cOn 1i chua có chü trl.rclng du ti.r cüa UBND tinh thI 
tam dung cho den khi diêu chinh quy hoach chung xây dmg huyn Con Dão den 
nAm 2045 dixcyc Thu tuàng chInh phü phê duyt. 

- Quàn l, sir dicing ngun kinh phi cho thuê mOi tru&ng rung nhii dOi vri 
quãn 1, sü d%Jng ngân sách nhà nu&c. 

2. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách nhim: 

- Chü trI, phi hçrp vói các S, ngành và darn vj lien quan th.m djnh dir an 
dâu tii du ljch sinh thai, nghi duong, giãi trI cOa nhà dâu tu duçic xét chçn thuê môi 
tru&ng rung theo dê nghj cüa Ban quàn 1 Vithn quôc gia Con Dâo, lam can c1r cho 
vic k5' hcip dông thuê môi trung thng phü hçp vâi Phucing an quãn 1 rirng ben 
vrng và Dê an du ljch sinh thai, nghi duOng, giái tn tai  Vu?m quôc gia Con Dào da 
duqc Uy ban nhân dan tinh Ba Ra-Viing Tàu phê duyt. 

- Tham gia du giá thuê môi truung rung theo d nghj cüa Ban quãn l VLr&n 

quôc gia Con Dâo. 

- HixOng dan, kim tra vic thirc hin các d%r an du tu du ljch sinh thai, nghi 
duông, giái trI darn bào các quy djnh ye quán l, bào v rfrng, phOng cháy, chfra 
cháy r1rng và báo ton da dng sinh hçc. 

- Chi do, huóng dan, theo dOi, kim tra vic cho thuê môi tri.thng rung d 
kinh doanh du ljch sinh thai, nghi duong, giâi trI và các hoat dng trong khu virc 
thuê môi truung rung nhàm dam bâo thixc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut ye lam 
nghip và các quy djnh khác cüa pháp 14t  lien quan. 

3. Si Du ljch cO trách nhim: 

- Chü trI, phi hqp vri các car quan, darn vj lien quan nghiên c1ru, djnh huó'ng 
phát triên san phâm du ljch; phát triên thj tni.rung khách du ljch; ho trçl, huàng dan 
chü rung, các nhà dâu tu ye hoat dng du ljch sinh thai theo Quy hoach tong the 
phát triên Khu Du ljch quôc gia Con Dâo dixcic Thu tisâng ChInh phü phê duyt tai 
Quyêt djnh so 870/QD-TTg ngày 17/6/2015. 

- H trq cong tác quáng bá, xüc tin du tu và lien kt, hcTp tác phát trin du 
ljch giva Vuun quôc gia Con Dáo vâi các khu, diem du ljch trong ya ngoài tinh. 

- T chüc yiêc dào tao,  bi duong, phat trin ngun nhân 1?c  du ljch theo giai 
doan và hang 11am dáp lrng nhu câu phát tniên du ljch cüa Vithn quôc gia Con Dao 
nOi riêng yà nhu câu toàn tinh nói chung. 

- Tham gia du giá thuê môi tru?mg rUng theo d nghj cUa Ban quân 12  Vix&n 
quOc gia Con Dào. 
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4. S K hoach và D.0 tu có trách nhiém: 

Hithng dan, h trçY nhà du tu thirc hin các thu tiic du tu phát trin du ljch 
sinh thai theo Phumg an quân 1 rrng ben vng vâ Dê an du 1ch sinh thai, nghi 
duong, giãi trI tai  Vtthn quôc gia Con Dâo duçc Uy ban nhân dan tinh Ba Ra-
Vüng Tàu phê duyt. 

5. Si Tài chInh có trách nhiêm: 

- Tharn gia du giá thuê môi tru&ng rrng theo d nghj cüa Ban quãn 1 Vu&n 
quôc gia Con Dão. 

- Thrc hiên quãn 1 nba nthc v tài chInh, hithng dan, kiêm tra, thanh tra 
theo thâm quyên dôi vói Chü r1rng trong vic quail 1, si.r diing nguôn thu tir hoat 
dng cho thuê môi trrnYng rrng và các nguôn thu khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Si Tâi nguyen và Môi tri.thng có trách nhim: 

- Hithng dan, kim tra, thanh tra vic bão v môi trithng tai  các Di,r an cho 
thuê môi truO'ng rrng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Huóng dan, kim tra, thanh tra vic báo tn và sir diing bn vthig cia dng 
sinh h9c cüa các he sinh thai tir nhiên dat ngp nuâc và Khu Ramsar theo quy djnh 
cüa Nghj djnh so 66/2019/ND-CP ngày 29/7/2019 cüa ChInh phü ye bão ton và sir 
diing ben v&ng các vüng dat ngp nuâc. 

7. Si Xây dirng có trách nhim: 

- Chü trI, phi hçip voi các cci quan, don vj lien quan thirc hin quán 1 nhà 
nu9c ye xây dirng; chü trI thâm djnh quy hoach  chi tiêt và ho so thiêt ké xây dirng 
cong trInh phiic v11 du lch sinh thai, nghi duO'ng, giãi trI thuc phm vi Dé an. 

- Huéng din, kim tra, thanh tra vic thirc hin cong tác quân 1 ye linh virc 
xây dirng, kiên trüc, cãnh quan tai  Vun quôc gia COn Dáo và xu 1 các hành vi vi 
phrn trong boat dng xây dirng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

9. Uy ban nhân dan huyn Con Dáo có trách nhim: 

- Phi hcip chat chë vâi Ban quãn I Vu&n quc gia Con Dào thi..rc hin 
Phuong an quán 1 thng ben vü'ng và Dê an du ljch sinh thai, nghi duoiig, giài trI 
giai doan den närn 2030 du9'c Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu phé duyt 
nhäm ti.irng buâc xay dirng Con Dâo tth thành Khu du ljch quôc gia Con Dáo den 
näm 2030 dã duçrc Thu tu1ng Chinh phü phê duyt tai  Quyêt djnh so 870/QD-TTg 
ngày 17/6/2015. 

- Khai thác hçip l th manh  v giá trj tài nguyen bin, rmg cüa Vun quc 
gia Con Dâo gàn vri phát buy giá trj cüa Khu di tIch ljch sü quOc gia dtc bit Con 
Dào; Uu tiên phat trien các loai hInh du ljch sinh thai, nghi duOng cao cap, du ljch 
van hóa-lich su-târn linh. 

- Chi dao  các phông chuyên mon và co quan, don vj có lien quan (cong an, 
quail di, kim ngu...) tren dja bàn d phôi hçp, ho trg Ban Quãn 1 Vun quôc gia 
Con Dáo trong cong tac quail 1, bào v, phát triên rirng, bão ton cia dng sinE h9c 
và phát triên du ljch sinh thai. 
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- Tharn gia dâu giá thuê môi tnthng ri1ng theo dê nghj cüa Ban quán 1 Vu'rn 
quôc gia Con Dão. 

10. Nhà du tu thuê rnôi trurng rung có trách nhim: 

- Thirc hin diing trách nhim, nghia vii cüa ben thuê rnôi trung ri'rng trong 
hçp dng thuê rnôi tnring rirng dâ k vth Ban quãn 1 Vuun quôc gia Con Dão. 

- S dung din tIch dugc thuê môi tnthng thng diing miic dIch, tuân thU 
dUng quy djnh cUa pháp lutt hin hành. 

- Lien k& các san phm du ljch trong khu virc thuê môi trung rirng vi các 
san phm du ljch tai  dja phumg nhrn nâng cao giá giá trj báo ton và da dng hóa 
các san phâm du ljch. 

- Eju tiên thu hUt và dào tao  lao dng cUa dja phuang thirc hin các djch vi 
du ljch sinh thai, nghi duOng, giUi trI. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tu ngày k. Các quyt djnh, van ban 
hrn9ng dan cUa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu có lien quan Dé an du ljch 
sinh thai, nghi duông, giâi trI tai  Vi.thn quôc gia Con Dâo tru'c day trái vi Quyêt 
dinh nay dêu bãi bU. 

Diéu 4. Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các Su: Nông nghip va 
Phát triên nông thôn, Kê hoach  và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tru'?ing, 
Du ljch, Xây drng, ChU tjch Uy ban nhân dan huyn Con Dâo, Giárn dôc Ban quAn 
1 Vum quôc gia Con Dáo và ThU trrning các ca quan, dan vj có lien quan chju 
trách nhim thi hãnh Quyêt djnh này./. 

No'i n/ian: 
-NhiiDiêu4; 
- B Nông nghip và PTNT (b/c); 
- Thithng trrc Tinh üy (b/c); 
- Thu?mg trrc HDND tinh (b/c); 
- ChU tjch, các PCT-UBND tinh; 
- Lixu: VT, KTN. ç" 
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