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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 38/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 

 Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025 _________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 18 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; 

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 
Đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Vườn 

Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025, do Ban Quản lý Vườn Quốc gia 
Phước Bình làm chủ đầu tư, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  
- Bảo tồn và phát triển tính đa dạng của các loài động thực vật, đặc biệt là 

các loài động thực vật quý hiếm; tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo 
vệ môi trường thiên nhiên. 
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- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ môi trường rừng để 
phát triển du lịch sinh thái, góp phần xây dựng Vườn quốc gia Phước Bình 
(VQG) trở thành khu du lịch sinh thái và văn hóa - lịch sử chất lượng cao, đặc sắc 
trong khu vực. 

- Nâng cao năng lực quản lý của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình 
trong các hoạt động bảo tồn, giáo dục môi trường, phát triển rừng và du lịch 
sinh thái. 

2. Quy mô đầu tư: 
Dự án Đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025 

được thực hiện trên tổng diện tích 24.997,19 ha của Vườn Quốc gia Phước Bình, 
bao gồm các hạng mục sau:  

a) Bảo tồn một số loài động, thực vật hoang dã nguy cấp: bảo tồn và phát 
triển nuôi trồng các loài phong lan có giá trị của VQG; bảo tồn và phát triển nuôi 
trồng các loài cây dược liệu có giá trị của VQG; bảo tồn và phát triển nuôi trồng 
các loài Lâm sản ngoài gỗ có giá trị của VQG; xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất 
các giải pháp quản lý các loài động thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm,… 

b) Các hạng mục đầu tư lâm sinh thuộc vườn thực vật: thực hiện đầu tư 
chăm sóc các cây cảnh, cây di dời, cây thuốc, cây ăn trái đã thực hiện tại vườn 
thực vật; đầu tư trồng bổ sung các cây có giá trị bảo tồn, cảnh quan tại Vườn thực 
vật với số lượng 800 cây; thực hiện cứu hộ một số loài cây hay được trồng làm 
cây cảnh đang bị khai thác quá mức; sưu tập khoảng 200 cây cho khoảng 20 loài, 
trong đó có 6 loài quý hiếm. 

c) Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng,  phát 
triển và sử dụng rừng: 

- Hệ thống Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng tự động. 
- Xây dựng tuyến đường tuần tra tại vùng giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa 

với chiều dài khoảng 16 km; xây dựng mới đường tuần tra bảo vệ rừng, phòng 
chống cháy rừng khu vực tiểu khu 30 thuộc rừng phòng hộ.  

- Mở rộng đường vào vườn thực vật với chiều dài khoảng 820m, chiều 
rộng khoảng 3,5m. 

- Xây dựng các công trình phụ trợ tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy 
rừng; hệ thống cầu đi bộ qua các suối có kết cấu bằng khung sắt tại 03 vị trí: qua 
Suối Dầu, qua Suối Tào Quang, qua nhánh suối Hàm Leo; đầu tư trạm dừng chân 
theo các tuyến. 

- Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước; hệ thống 
xử lý, thu gom chất thải. 

d) Đầu tư trang thiết bị: mua sắm phương tiện vận chuyển. phương tiện 
nghe nhìn; công cụ, phương tiện, trang thiết bị cơ bản,… 

3. Nhóm dự án, loại công trình:  
- Nhóm dự án: dự án nhóm B. 
- Loại công trình: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông. 
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4. Tổng mức đầu tư dự án: 82.337 triệu đồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận. 
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2022 - 2025. 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện các thủ tục để quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định 
của Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành liên quan. 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ  18 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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