
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 đầu tư xây dựng đề án " xây dựng bảo tàng  sinh 

thái đồng bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa 

Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

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 Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy huyện Bảo 

Yên về việc phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai 

đoạn 2020-2025; 

 Căn cứ Thông báo số 663/TB-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện 

Bảo Yên về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên tại cuộc 

họp ngày 01/12/2020 về công tác tổ chức cán bộ; Thông báo số 206-TB/HU 

ngày 01/4/2021 của Huyện ủy huyện Bảo Yên về việc thông báo kết luận của 

Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với UBND huyện và một số cơ quan 

liên quan đến công tác phát triển khu du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô. 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giao danh mục đầu tư xây dựng đề án " xây dựng bảo tàng  sinh 

thái đồng bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cụ thể như sau: 

 1. Tên danh mục: Xây dựng đề án " xây dựng bảo tàng  sinh thái đồng 

bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, huyện 

Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

 2. Địa điểm lập đề án: Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. 

 3. Khái toán kinh phí: 290 triệu đồng.  

 4. Nguồn vốn đầu tư: Thu từ Di tích đền Bảo Hà.  



 7. Chủ đầu tư: Ban QLDT Đền Bảo Hà. 

 8. Cơ quan được Ủy thác thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin 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 Ban QLDT Đền Bảo Hà, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin 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 Văn hóa và Thông tin; 

- Ban QLDT Đền Bảo Hà; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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