
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bảo Yên, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao danh mục Quy hoạch chung không gian tổ chức  

phát triển du lịch xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên  

ỦY BAN NHÂN DÂN  HUYỆN BẢO YÊN 

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

đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 15/6/2018; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND 

tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định một số nội dung về Quy hoạch xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao danh mục Quy hoạch chung không gian tổ chức phát triển 

du lịch xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên cụ thể như sau: 

 1. Tên danh mục: Quy hoạch chung không gian tổ chức phát triển du lịch 

xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

 2. Địa điểm lập quy hoạch: Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

 3. Dự kiến quy mô: Khảo sát, lập quy hoạch với tổng diện tích đất 10 

thôn, bản là: 3155,83 ha. 

 4. Khái toán kinh phí: 550 triệu đồng.  

 5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện + Vốn khác. 

 6. Cơ quan lập Quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 



Điều 2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ danh mục được giao tại 

Điều 1 và các văn bản liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Trưởng phòng KT&HT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2,3; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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