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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ  

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ NĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và  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 Du lịch ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật di sản văn hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg, ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản 

văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 21/12/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn và 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình bảo 
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tồn và phát huy bền vững giá trị văn hoá Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/TU ngày 12/8/2021 Nghị quyết Hội nghị BCH 

Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông 

minh tỉnh Bắc Kạn”; 

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 

12/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) về phát triển du 

lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 05/08/2020 của Đại hội Đảng bộ 

huyện Ba Bể lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 05-

CTr/HU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-

2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 15/8/2021 của  BCH  Đảng bộ huyện 

Ba Bể lần thứ năm (khoá XXII) về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 14/12 

2021 đề nghị thông qua Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 555/BC-HĐND 

ngày 17/12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và tổng hợp 

ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của huyện, đưa du lịch trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế của huyện, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng giảm dần lao động 

nông, lâm nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp, nâng cao mức thu nhập của 
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người dân, góp phần phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường của 

địa phương. 

- Khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng du lịch hiện có, phát triển du lịch 

gắn với bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh, văn hóa, bản sắc truyền 

thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện thu hút du khách trong nước và 

quốc tế đến du lịch tại Ba Bể. 

- Tạo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ 

tài nguyên, cảnh quan môi trường; đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững, 

kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế -  xã hội, thực hiện các 

mục tiêu về phát triển du lịch gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia "Xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn văn minh", nâng cao đời sống và trình độ dân trí của 

người dân địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Phấn đấu đến năm 2025. 

- Đầu tư xây dựng các điểm du lịch đạt tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn 

huyện. Hoàn thiện quy hoạch các khu, điểm du lịch có tiềm năng lớn về phát triển 

du lịch tại các địa phương. Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống nhà tiếp đón 

khách, điểm dừng nghỉ chân và các công trình phụ trợ khác tại các khu trung tâm 

du lịch; xây dựng điểm, biển địa danh cho du khách chụp ảnh lưu niệm tại một số 

điểm du lịch; nhà bán hàng lưu niệm, các sản phẩm có giá trị thương hiệu của địa 

phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, tập đoàn có uy 

tín, nguồn lực, kinh nghiệm đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí 

có chất lượng cao trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng hoàn thành khu du lịch cộng đồng trung tâm thị trấn Chợ Rã; 

Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê và vùng phụ cận; Xây dựng dự án phát triển nghề dệt 

thủ công truyền thống dân tộc Tày, thêu hoa văn trang phục truyền thống dân tộc 

Dao, dân tộc Mông, bảo tồn trang phục dân tộc; phục dựng, phát triển các sản 

phẩm du lịch đặc trưng có giá trị theo từng khu dân cư. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp phục vụ khách du 

lịch gắn với bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh 

học và bảo vệ môi trường. 

- Thu hút trên 200.000 lượt khách/năm, trong đó khách trong nước 160.000 

lượt, chiếm tỷ lệ 80%, khách quốc tế 40.000 lượt, chiếm tỷ lệ 20%; doanh thu phí 

tham quan du lịch đạt 08 tỷ đồng trở lên, thời gian lưu trú của khách du lịch trung 

bình 2-3 ngày/người; tạo việc làm cho 1.000 lao động trở lên. 

3. Định hướng đến năm 2030 

Phấn đấu đưa Du lịch Ba Bể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; thu 

hút 500.000 lượt khách/năm trở lên, trong đó khách quốc tế khoảng 150.000 lượt, 

khách nội địa 350.000 lượt; tổng thu từ phí tham quan du lịch ước đạt 20 tỷ đồng; 

có 60% nguồn nhân lực du lịch được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ du lịch. 

4. Nội dung, kinh phí hỗ trợ 
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Tổng số nguồn vốn thực hiện cho cả giai đoạn là: 40.490 triệu đồng. Trong 

quá trình thực hiện đề án phải huy động lồng ghép từ các nguồn vốn của Trung 

ương, tỉnh, ngân sách huyện, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và xã hội hóa. Hằng 

năm, tùy theo khả năng UBND huyện cân đối ngân sách của huyện, trình HĐND 

huyện xem xét quyết định để thực hiện đề án. Cụ thể: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 

Tổng 

nguồn 

vốn 

Ghi chú 

I 
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du 

lịch 
18.000  

1 

Xây dựng quy hoạch chung xã Quảng 

Khê, xã Mỹ Phương, mỗi xã 500 triệu 

đồng 

1.000 
 

 

2 
Quy hoạch điểm khu dân cư Thôn Nà 

Hai, xã Quảng Khê 
1.000 

 

 

 

3 

Xây dựng khu đón khách, dừng, nghỉ 

chân, nhà trưng bày sản phẩm của địa 

phương và một số công trình phụ trợ 

khác tại trung tâm thị trấn Chợ Rã, 

Khang Ninh, Quảng Khê, Nam Mẫu 

14.000  

4 

Đầu tư cải tạo mặt bằng,  xây dựng một 

số điểm ngắm, bảng biển danh thắng 

cho du khách chụp ảnh lưu niệm: Ao 

Tiên, Đảo Bà Goá, Thác Đầu Đẳng, 

Động Hua Mạ, Động Puông, Thác Tát 

Mạ... 

2.000  

II 

Mời chuyên gia tư vấn lập Đề án phát 

triển khu du lịch hồ Ba Bể trở thành 

khu du lịch quốc gia 

490 

Theo Quyết định số 

2094/QĐ-UBND, ngày 

03/11/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn giao 

III 
Đầu tư xây dựng khu du lịch cộng 

đồng tại trung tâm thị trấn Chợ Rã 
9.000  

1 

Chỉnh trang một số kết cấu giao thông, 

trồng cây cảnh, khuôn viên các điểm 

tham quan du lịch cộng đồng thị trấn: 

Chùa Phố Cũ, Thôn Nà Khuổi, Thôn 

Tin Đồn, Thôn Phiêng Chì xã Thượng 

Giáo... 

4.000 
Một số nguồn kinh phí 

huy động từ XHH 

2 
Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại 

trung thị trấn Chợ Rã 
4.000 
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3 

Mời gọi Doanh nghiệp (hoặc HTX) đầu 

tư, kinh doanh xe điện đưa du khách đi 

tham quan xung quanh thị trị trấn, một 

số thôn xã Thượng Giáo, xã Địa Linh 

giáp ranh thị trấn; Khu vực Hồ Ba Bể 

1.000 Nguồn vốn xã hội hoá 

IV 

Đầu tư xây dựng mô hình du lịch 

cộng đồng thôn Nà Hai, xã Quảng 

Khê 

6.000 

Áp dụng Quyết định số 

3941/QĐ-BKHCN ngày 

31/12/2020 của Bộ khoa 

học Công nghệ v/v công 

bố tiêu chuẩn quốc gia: 

TCVL: 13529:2020 về du 

lịch cộng đồng-yêu cầu 

về chất lượng dịch vụ; 

Thông tư số 12/2011/TT-

BVHTTDL ngày 

10/10/2011 của Bộ 

VHTT&DL 

1 

Đầu tư xây dựng khu đỗ xe với diện tích 

dự kiến khoảng 2.000m
2
; cổng khu du 

lịch cộng đồng 

2.000 
 

 

 

2 

Cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao 

thông trong thôn; thiết kế chỉnh trang 

khuôn viên, trồng cây, vệ sinh môi 

trường 

1.000 

Xây dựng kế hoạch thực 

hiện từ nguồn vốn các 

Chương trình MTQG và 

nguồn vốn XHH... 

3 

Hỗ trợ làm nhà tiếp đón du khách, nhà 

trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa 

phương và các công trình phụ trợ khác 

1.800 

 

 

 

 

4 

Hỗ trợ thiết kế, dự kiến 03 nhà xây dựng 

mô hình đón khách dạng Homestay tại 

thôn Nà Hai, mỗi nhà 400 triệu đồng. 

1.200 

Ngân sách huyện hỗ trợ 

một phần và huy động 

vốn của người dân, 

doanh nghiệp 

V 
Hỗ trợ bảo tồn, duy trì các sản phẩm 

du lịch 
3.500  

1 

Hỗ trợ kinh phí khôi phục nghề dệt thủ 

công truyền thống dân tộc Tày tại các 

khu, điểm du lịch; khôi phục, bảo 

tồn,phát triển các sản phẩm du lịch đặc 

trưng có giá trị thương hiệu trên địa bàn 

huyện. 

2.500 

Thực hiện Quyết định số 

1515/QĐ-UBND ngày 

10/9/2018 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Dự 

án “Bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa phi 

vật thể trong danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia ở tỉnh Bắc Kạn, 

giai đoạn 2018 - 2020”; 
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2 

Hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy các làn liệu 

dân ca, dân gian, dân vũ và Câu lạc bộ 

văn nghệ tại các khu, điểm du lịch cụ 

thể: Tổng số: 15 đội, (Trung tâm thị trấn 

Chợ Rã: Thôn Nà Khuổi Bản Hon, Bành 

Trạch; Nà Làng Khang Ninh; Pác Ngòi, 

Bó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám Nặm, Chợ 

Lèng, Nà Hai, Bản Chán, Khau Qua, 

Nặm Dài, Bản Váng...) 

1.000 

Căn cứ Quyết định số 

1270/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt 

Đề án “Bảo tồn, phát 

triển văn hóa các dân tộc 

thiểusố Việt Nam đến 

năm 2020”; 

VI Kinh phí xúc tiến, quảng bá du lịch 2.000 
 

 

1 
Mời công ty, tổ chức có uy tín đến xúc 

tiến đầu tư tại huyện, mỗi năm 250 triệu 
1.000 

Nghị định số 

21/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ 

2 

Ứng dụng CNTT du lịch thông minh 

trên thiết bị di động, xây dựng clip, 

phóng sự, đĩa nhạc CD/DVD các bài 

hát, danh lam thắng cảnh; sưu tầm viết 

các câu truyện truyền thuyết về các khu, 

điểm du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể... 

1.000 

 

 

 

 

 

 

VII 
Đầu tư nguồn vốn đào tạo, bồi dưỡng 

về nguồn nhân lực du lịch 
1.500  

1 

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ 

năng về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ 

du lịch với bảo tồn văn hoá truyền 

thống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vệ 

sinh môi trường; lịch sử văn hoá địa 

phương... Mỗi năm 3 lớp 

1.000  

2 

Hỗ trợ kinh phí cho các học viên được 

chọn cử đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng 

về hướng dẫn viên du lịch, học ngoại 

ngữ, dự kiến mỗi năm 20 em. 

500  

 Tổng 40.490 
 

 

 

(Tổng số tiền bằng chữ: Bốn mươi tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ đánh giá, 

báo cáo kết quả thực hiện Đề án. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu 

phát sinh cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, UBND huyện báo cáo 

Hội đồng nhân dân huyện để xem xét quyết định. 
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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 huyện giám sát việc  

thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị 

- xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền tuyên truyền, phổ biến, 

động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia và 

cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, Kỳ họp 

thứ năm thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyên; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- LĐVP; 

Gửi văn bản giấy: 

- Các đơn vị không có HSCV; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 
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