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Chính sách ưu tiên phát triển du lịch ở Bắc Kạn 

Quyết định số 2758/2008/QĐ-UBND, ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về chính sách ưu tiên phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn 
 

 Doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sẽ được cấp phép khai thác 

mỏ vàng trên địa bàn tỉnh nếu có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định; 

 Doanh nghiệp khai thác khoáng sản sẽ được ưu tiên làm thủ tục cấp 

phép hoặc gia hạn nếu doanh nghiệ có đóng góp cho các dự án du lịch; 

 

Thực chất việc thực thi Quyết định 2758/2008/QĐ-UBND 

 Các doanh nghiệp xin khai thác vàng theo quyết định trên thực chất 

chỉ có kinh nghiệm làm du lịch “trên giấy”; 

 Quyết định là một cơ chế cửa hẹp để chia 24 mỏ vàng sa khoáng 

trong tỉnh? 

 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Niềm tin của người dân bị tổn thương 

Phản ứng của người dân sau khi có quyết định 2758/2008/QĐ-UBND và 

bị yêu cầu bàn giao đất phục vụ hoạt động khai thác vàng:  

  Bắt đầu khai thác vàng trái phép trên phần diện tích đang sở hữu 

trước khi bàn giao trả lại đất cho chính quyền;  

 Liên kết với các đối tượng khai thác thổ phí tại địa phương; 

 Không tố giác các hành vi khai thác trái phép; 

Hiện tượng khai thác trái phép và vàng tặc gia tăng đột biến 

sau khi Quyết định 2758/2008/QĐ-UBND được ban hành. 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Khai thác vàng thổ phỉ tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

Gia tăng tình trạng khai thác vàng trái phép 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Khai thác vàng theo chương trình “đổi vàng lấy du lịch” tại mỏ vàng Hoàng 

Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Gia tăng hiện tượng khai thác vàng trái phép 

Người dân khai thác vàng thuê trên chính mảnh đất của mình 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Gia tăng hiện tượng khai thác vàng trái phép 

Hiện trường khai thác vàng thổ phỉ ở Ngân Sơn, Bắc Kạn tàn phá ruộng đất 

trồng lúa, màu, gây ô nhiễm môi trường, để lại hậu quả vô cùng tai hại 



Các hệ lụy từ chính sách đổi vàng lấy du lịch 

Doanh nghiệp bị đánh võng 

Sự chồng chéo trong thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản giữa Sở KH 

& ĐT, Sở VH-TT&DL, sở TN&MT và “chủ trương” của UBND tỉnh: 

“ Trường hợp nhà đầu tư vừa đầu tư vào dự án khuyến khích đầu tư phát triển 

du lịch vừa xin khai thác điểm mỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhà đầu tư 

phải gửi hai bộ hồ sơ dự án đến Sở VH-TT&DL. Nếu đủ điều kiện, trong vòng 5 

ngày làm việc, Sở VH-TT&DL sẽ chuyển dự án khai thác vàng đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường (TN&MT). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở TN&MT 

xem xét và có ý kiến bằng văn bản gửi Sở VH-TT&DL để tổng hợp trình UBND 

tỉnh “ – Trích QĐ 2758/2008/QĐ-UBND 

 

Vấn đề tham nhũng trong quy trình cấp phép khai thác 

vàng theo chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” ? 



Những dự án du lịch hoang tưởng hình thành từ 

chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” 

 Dự án du lịch sinh thái Thác Bạc xã Xuất Hoá thị xã Bắc Kạn 

 Resort cao cấp tại khu Buốc Lốm xã Khang Ninh huyện Ba Bể. 

 Du lịch tâm linh hang Pác Chảm xã Nam Cường huyện Chợ Đồn, l 

  Dự án du lịch trong vùng lõi của Vườn QG Ba Bể 

 Dự án nhà nghỉ dưỡng tại Bản Cám xã Nam Mẫu 

 Khu du lịch Thác Bạc xã Xuất Hoá thị xã Bắc Kạn 

 ….. 

 



Nơi dự định làm khu nghỉ dưỡng cao cấp mini tại Bản Cám, xã Nam 

Mẫu, huyện Ba Bể chỉ là một cái ao nước đục và xú uế. 

Những dự án du lịch hoang tưởng hình thành từ 

chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” 



Cán bộ VQG Ba Bể cho biết nơi dự kiến lập dự án  

Khu nghỉ dưỡng Bản Cám. 

Những dự án du lịch hoang tưởng hình thành từ 

chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” 



Mưu sinh mùa ngập lụt tại ven hồ nước Ba Bể. 

Những dự án du lịch hoang tưởng hình thành từ 

chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” 



Tạm dừng Quyết định 2758/2008/QĐ-UBND  

vì ban hành trái luật 

 Sau 1 năm thực hiện, 2/24 mỏ vàng sa khoáng đã được cấp 

phép theo chương trình “đổi vàng lấy du lịch”; 

 

 Đến ngày 28/7/2010, Thông báo số 1238-TB/TU được ban hành 

về việc tạm dừng chủ trương “đổi vàng lấy du lịch” do những bất 

cập trong chính sách đầu tư phát triển du lịch và cấp phép khai thác 

khoáng sản … 



Chỉ vì một QĐ ban hành trái Luật, không đúng với nguyện vọng của 

người dân, đã để lại tổn thất to lớn cho thế hệ “hậu sinh”, vì nhiều 

người dân  vùng vàng đã bị mất niềm tin, họ vô hình chung tiếp tay 

cho “vàng tặc” lộng hành, tàn phá tài nguyên quốc gia.  Mỗi lần tổ 

chức truy quýet, chính quyền  tốn kém nhiều công sức cán bộ, kinh 

phí, tiền bạc của Nhà nước. Thiệt hại này biết bao giờ mới khắc 

phục được? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm? 

Hậu quả còn để lại … 



Chân thành cảm ơn 


