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NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch
kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
trên địa bàn huyện Hòa Vang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường
vụ Thành uỷ Đà Nẵng về xây dựng và phát triển huyện Hoà Vang đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố
thông qua những nội dung chính, cơ bản của Đề án thí điểm phát triển nông nghiệp,
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác dịch vụ du lịch trên địa bàn
huyện Hòa Vang và Công văn số 7978/UBND-KT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của

Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết riêng đối với nội dung thí
điểm; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ban
Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết
hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa
Vang, như sau:
1. Phạm vi
a) Thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (gọi tắt là mô
hình thí điểm).
b) Thời gian thực hiện thí điểm: Từ năm 2022 đến năm 2025.
c) Số lượng mô hình thí điểm: Tối đa không quá 15 mô hình trên địa bàn huyện
Hòa Vang. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện không quá 01 mô hình. Ưu tiên
các tổ chức, cá nhân là người địa phương và các mô hình kết hợp nhiều loại hình sản
xuất.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam có nhu cầu đăng ký thực hiện mô
hình thí điểm.
b) Các loại đất được thực hiện mô hình thí điểm: Đất trồng cây lâu năm, đất
trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất.
3. Nguyên tắc thực hiện thí điểm
a) Việc thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải tuân theo nguyên tắc khai thác không
gian, cảnh quan sinh thái vùng sản xuất nông, lâm, nuôi trồng thủy sản để gia tăng giá
trị kinh tế, tạo sinh kế mới cho người dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí
cho đối tượng khách du lịch trong ngày, người dân đô thị và trải nghiệm thực tế cho
học sinh, sinh viên; không thay đổi mục đích sử dụng đất, rừng; không thay đổi kết
cấu và hiện trạng đất, rừng; không làm thoái hóa tính chất và môi trường đất nông
nghiệp; không gây ô nhiễm nguồn nước, không thay đổi cơ cấu cây trồng; các hạng
mục cơ sở vật chất được lắp dựng phải bằng vật liệu thô sơ, thân thiện với môi trường,
không phá vỡ cảnh quang chung.
b) Việc thực hiện mô hình thí điểm phải tuân theo nguyên tắc tỷ lệ tối thiểu
70% diện tích đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
c) Mô hình thí điểm phải được thực hiện trên đất đã được nhà nước cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng
quy định của pháp luật.

d) Mô hình thí điểm phải có diện tích từ 3.000m2 (ba nghìn mét vuông) trở lên đối
với đất nông nghiệp (gồm đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm), đất nuôi
trồng thủy sản; 10.000m2 (mười nghìn mét vuông) trở lên đối với đất rừng sản xuất.
đ) Mô hình thí điểm không được cung cấp dịch vụ lưu trú; không để cơ sở hạ tầng
trong mô hình thí điểm thành chỗ ở, nơi thờ tự và thực hành tôn giáo, tín ngưỡng.
e) Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với cơ sở vật chất
lắp dựng trong mô hình thí điểm (bao gồm thiệt hại do thiên tai). Khi cơ quan có
thẩm quyền đề nghị chấm dứt mô hình thí điểm, tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ và không
được bồi thường, hỗ trợ về cơ sở vật chất lắp dựng trong mô hình thí điểm.
4. Các dịch vụ du lịch được triển khai thí điểm
a) Dịch vụ trải nghiệm.
b) Dịch vụ ăn uống.
c) Dịch vụ vui chơi, giải trí.
5. Nguồn vốn, kinh phí thực hiện
Nguồn vốn, kinh phí thực hiện các mô hình thí điểm do các tổ chức, cá nhân
tham gia thí điểm tự bảo đảm. Không sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án để tổ chức thực hiện Nghị
quyết này, lưu ý phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi
trường, phòng cháy, chữa cháy và chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, thanh tra để kịp thời
xử lý những vi phạm (nếu có).
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và các
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm
kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực
thi hành từ ngày ký./.
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