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V/v tham gia góp ý Đề án du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong
rừng đặc dụng của Ban quản lý rừng
đặc dụng Đèo Cả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày
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tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận văn bản số 2212/SNN-KL ngày
05/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ý kiến góp ý Đề án du
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng của Ban quản lý rừng đặc dụng
Đèo Cả; sau khi nghiên cứu Đề án, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến góp ý
như sau:
Về nội dung Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng của
Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Ban Quản lý Khu kinh tế thống nhất.
Tuy nhiên, để Đề án được hoàn thiện, cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cụ
thể sau:
- Qua kiểm tra vị trí các vùng dự án điều tra hiện trạng rừng lập đề án cho thuê
môi trường rừng gồm: Khu vực Bán đảo Vũng Rô: 322,47ha; Khu vực Suối Tôm và
Bãi Tiên: 645,57ha; Khu vực Suối Tôm và Vũng Rô: 535,36 ha; Khu vực Núi Đá Bia:
752,76ha; Khu vực Trạm Viba: 564,31 ha; Khu vực Đập Hàn dốc dài: 445,18ha, với
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên
đến năm 2040, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thống nhất với các vị trí điều tra
hiện trạng rừng lập đề án cho thuê môi trường rừng. Tuy nhiên, đối với Khu vực Đập
Hàn dốc dài: 445,18ha có 1 phần diện tích khoảng 1,5ha nằm trong hành lang đường
Cao tốc Bắc Nam, do đó đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, rà
soát điều chỉnh diện tích cho phù hợp.
- Tại Mục 3.2. Các chỉ tiêu phát triển thuộc Chương II (Trang 57), đề nghị xem
xét nội dung: “Mục tiêu đến năm 2030: Thu hút 100.000 lượt khách du lịch trong
nước và quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng mỗi năm” chưa hợp lý, lí do vì mục tiêu
đến năm 2025 của Đề án cũng thu hút 100.000 lượt khách du lịch.
- Tại Mục 5.2.2. Các công trình đầu tư xây dựng phục vụ du lịch (Trang 109121), đề nghị bổ sung diện tích đường mòn, điểm dừng chân, bãi đổ xe vào các Bảng
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 để tiện theo dõi và quản lý diện tích xây dựng tối đa của mỗi
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khu vực nội vi. Riêng Bảng 3.3. Biểu các công trình phục vụ du lịch – khu vực núi Đá
Bia, đề nghị kiểm tra số liệu cho phù hợp (cụ thể là diện tích đất xây dựng công trình
tối đa là 37,5ha).
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến để Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn biết, tổng hợp./.
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