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THÔNG BÁO
Kết luận tại Hội nghị giải quyết vướng mắc đối với Dự án trang trại bảo tồn
gấu Ninh Bình và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ
Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
Ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giải quyết vướng
mắc đối với Dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và Dự án đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc
gia tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ
trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Nông
nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; đại diện Nhà tài trợ Tổ chức Four Paws
Quốc tế và Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet). Sau
khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nhà đầu tư báo cáo tình hình
thực hiện các dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí
Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:
1. Các dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và dự án đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á không chỉ mang giá trị về nghiên cứu, bảo
tồn, mà còn có ý nghĩa cao đẹp trong việc gìn giữ bảo vệ thiên nhiên, giáo dục,
gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ và là động lực giúp cho tỉnh
Ninh Bình đa dạng sản phẩm, nâng tầm về du lịch, phát triển bền vững. Tỉnh Ninh
Bình cam kết quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để Tổ chức Four Paws
đẩy nhanh tiến độ hai dự án này.
2. Đối với dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình:
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề
xuất điều chỉnh dự án, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án theo quy định; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn vốn
hoàn trả chi phí giải phóng mặt bằng dự án mà Trung tâm bảo tồn động vật hoang
dã nước Việt đã ứng trước là 2,035 tỷ đồng và tiếp tục bố trí nguồn vốn để giải
phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên
và Môi trường, UBND huyện Nho Quan hướng dẫn Trung tâm bảo tồn động vật
hoang dã nước Việt hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng 0,76 ha rừng
phòng hộ theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 0,76 ha
rừng trong tháng 7/2022.
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- Giao Sở Tài nguyên và môi trường nghiên cứu phương án để sớm bàn
giao đất cho dự án đối với phạm vi đất mỏ Hòa Nam cũ đảm bảo phù hợp với quy
định hiện hành, thời gian xong trước ngày 10/8/2022.
- Giao UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn
vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng, giao đất
đối với các phần diện tích còn lại để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ
yêu cầu.
3. Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á:
- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đẩy nhanh phê duyệt quyết toán dự án theo quy định.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nho Quan
hoàn thiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch khu
nuôi thả thú dữ Châu Á phù hợp với mục tiêu chung của Đề án Công viên động
vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình sau khi dự án được cấp có thẩm quyền
chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư.
- Đề nghị Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt chủ động, tích
cực trong việc phối hợp với Bộ, ngành có liên quan và địa phương để đẩy nhanh
tiến độ chuyển đổi hình thức đầu tư dự án.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các thành phần dự hội nghị;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,1, 2,3,5,9.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐVT_VP4_06.04

Nguyễn Hải Riện

