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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng  

Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030  
____________________ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

 Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2030; Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đính chính Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030;  

Căn cứ Văn bản số 4245/UBND-GTCNXD ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;   

 Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1368/SXD-QH ngày 

30/7/2021; đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 49/TTr-

SVHTTDL ngày 29/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030. Cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh bề rộng mặt cắt ngang tuyến đường nối từ đường ĐT254 vào 

thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu từ 8,0m lên 16,5m.  



* Lý do điều chỉnh: Đảm bảo cơ sở định hướng phát triển hệ thống hạ tầng 

giao thông khu du lịch hồ Ba Bể, tạo sự kết nối đồng bộ, khép kín giữa các khu 

vực dự kiến đầu tư trong khu du lịch, nhằm thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du 

lịch khu vực xung quanh hồ Ba Bể. 

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo 

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 và 

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đính 

chính Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn. 

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan tổ chức lập quy hoạch) có 

trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch xây dựng những nội dung 

điều chỉnh; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch về lĩnh vực du lịch và đầu tư 

hạ tầng du lịch. 

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Nam Mẫu có trách 

nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch điều chỉnh được duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý 

Vườn Quốc gia Ba Bể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Nam Mẫu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
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