DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 09 /2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Vốn đầu tư
Sản phẩm điển hình
Quy mô (Dự kiến) dự kiến (triệu
/mục đích
đồng)

Ghi chú

I. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tiến hành quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2015
Bổ sung, điều chỉnh quy
Du lịch sinh thái nghỉ
hoạch khu du lịch sinh thái
dưỡng trong rừng tự
văn hoá lịch sử Nâm Nung
Đang triển khai điều chỉnh
nhiên, thác nước,
Tổng diện
(Khu nghỉ dưỡng thác Len
quy hoạch, có 02 dự án
Huyện Đắk Song, nghiên cứu đa dạng tích các khu du
Gun, thác Gấu, thác Ngầm và
đang triển khai: dự án
1
huyện Đắk G’Long, sinh học Khu BTTN, lịch, điểm du lịch
150.000
vùng phụ cận). Đầu tư tuyến
Thiền viện Trúc Lâm Đạo
huyện Krông Nô vui chơi giải trí, thể quy hoạch: 3.860
leo núi chinh phục đỉnh Nâm
Nguyên và dự án điểm du
thao mạo hiểm. Tham
ha.
Nung, hoàn thiện toàn bộ hạ
lịch sinh thái thác Lưu Ly
quan di tích lịch sử, du
tầng cấp điện, cấp nước, các
lịch lễ hội, tín ngưỡng.
điểm lưu trú.
Điều chỉnh công năng
khu du lịch sinh thái
xã Đắk Nia,
Công viên vui chơi giải trí
UBND tỉnh đã có chủ
2
thành khu công viên Diện tích: 84 ha
150.000
Liêng Nung
trương cho lập quy hoạch
thị xã Gia Nghĩa.
vui chơi giải trí đa
năng.
Do công ty TNHH XDTM-DL Phúc Lâm Thành
Du lịch sinh thái, vui
Điểm du lịch sinh thái rừng xã Quảng Tâm,
làm chủ đầu tư, đã có giấy
3
chơi giải trí, thể thao Diện tích: 91,6 ha
14.200
Đắk G’Lun
huyện Tuy Đức
chứng nhận đầu tư, đang
mạo hiểm
triển khai thi công các
hạng mục công trình

Stt

4

Tên dự án

Địa điểm

Khu du lịch sinh thái văn hoá
Huyện Cư Jút và
cụm thác Đray Sáp-Gia
huyện Krông Nô
Long-Trinh Nữ

Vốn đầu tư
Sản phẩm điển hình
Quy mô (Dự kiến) dự kiến (triệu
/mục đích
đồng)

Du lịch dã ngoại,
khám phá sinh thái
rừng thác, vui chơi
giải trí, săn bắn, thể
thao mạo hiểm

Tổng diện tích:
1.655 ha, nâng
cấp thành Điểm
du lịch quốc gia.

Tổng cộng
5.690,6 ha
II. Điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

329.962

1

158.000

2

Khu du lịch sinh thái văn hoá
Du lịch sinh thái, nghỉ
Tổng diện
Xã Đắk Som,
Tà Đùng
dưỡng, tâm linh, thể tích quy hoạch:
huyện Đắk G’Long
(gồm nhiều hạng mục)
thao mạo hiểm.
19.120 ha

200.000

Du lịch dã ngoại,
Xã Đắk Búk Sor, khám phá rừng thác, Diện tích: 102,9
huyện Tuy Đức vui chơi giải trí, nghỉ
ha
dưỡng

50.000

Du lịch khám phá
rừng, thác, thể thao
mạo hiểm, vui chơi
giải trí

250.000

3

4

Khu du lịch sinh thái thác Cô Xã Quảng Thành,
Tiên
Tx Gia Nghĩa

Diện tích: 186 ha

Đang hoạt động, đã có chủ
trương bàn giao cho Công
ty TNHH DVTM Liên
Thành và Công ty TNHH
DV Đặng Lê tiếp quản

644.162

Du lịch sinh thái hồ Khu du lịch sinh thái Hồ Đắk Thị xã Gia Nghĩa
Diện tích: 1.500
đảo, ẩm thực và vui
R’tih
và huyện Đắk R’lấp
ha
chơi giải trí.

Điểm du lịch sinh thái thác
Đắk Búk Sor

Ghi chú

Nhà nước sẽ tiến hành lập
quy hoạch, sau đó sẽ kêu
gọi các nhà đầu tư. Hiện
đang khảo sát và viết đề
cương dự án.
Nhà nước sẽ tiến hành lập
quy hoạch, sau đó sẽ kêu
gọi các nhà đầu tư. Hiện
đang triển khai lập quy
hoạch dự án
Hiện do Công ty TNHH
Hồng Gia Phát làm chủ
đầu tư, đã có quyết định
thuê đất, đang triển khai thi
công các hạng mục công
trình
Hiện do công ty TNHH
Hồng Đặng làm chủ đầu
tư, đang hoàn chỉnh các
thủ tục lập dự án

Stt

Tên dự án

5

Điểm du lịch sinh thái thác
Cột Đá

6

Khu du lịch sinh thái dọc
sông Sêrêpôk

7

Điểm du lịch sinh thái Hồ
Tây

Địa điểm

Vốn đầu tư
Sản phẩm điển hình
Quy mô (Dự kiến) dự kiến (triệu
/mục đích
đồng)

Du lịch khám phá
Xã Đắk Nia, Tx thác, đá bazan cột, vui
Diện tích: 24,1 ha
Gia Nghĩa
chơi giải trí, nghỉ
dưỡng

50.000

Xã Tâm Thắng,
huyện Cư Jút

Tham quan sông nước,
dịch vụ vui chơi giải Diện tích: 330 ha
trí, thể thao mạo hiểm.

350.000

TT Đắk Mil,
huyện Đắk Mil

Nghỉ dưỡng, thể thao,
vui chơi giải trí

Diện tích:mặt hồ:
35 ha; mặt đất:
48 ha

75.000

Du lịch khám phá sinh
Diện tích: mặt hồ
Khu du lịch sinh thái hồ thuỷ Xã Quảng Phú, thái hồ - đảo, vui chơi
8
- đảo: 130 ha;
điện Buôn Tua Srah
huyện Krông Nô giải trí, thể thao trên
mặt đất: 238 ha
mặt nước.
Diện tích: mặt
Điểm du lịch sinh thái hồ Ea Xã Đắk Rồ, huyện Du lịch sinh thái hồ,
hồ: 40 ha; mặt
9
Snô
Krông Nô
vui chơi giải trí
đất: 44 ha
Dịch vụ tắm nước
Điểm du lịch suối khoáng
Xã Đắk Mol,
khoáng nóng, nghỉ
10
Diện tích: 8 ha
Đắk Mol
huyện Đắk Mil
dưỡng kết hợp chữa
bệnh
Diện tích: mặt
Khu du lịch sinh thái hồ
Xã Đắk R’Tih,
Du lịch sinh thái hồ,
hồ: 10 ha; mặt
11
Doãn Văn
huyện Tuy Đức
vui chơi giải trí.
đất: 35 ha

Ghi chú

Hiện do công ty TNHH
MTV Nam Tây Nguyên
làm chủ đầu tư, đang triển
khai thủ tục lập dự án
Đã lập xong quy hoạch
tổng thể khu du lịch và
hoàn chỉnh hệ thống cơ sở
hạ tầng, đang xúc tiến kêu
gọi đầu tư
Đã hoàn chỉnh xong trục
đường nội bộ quanh hồ,
đang kêu gọi đầu tư

150.000

Đang kêu gọi đầu tư dự án

50.000

Đang kêu gọi đầu tư dự án

27.200

Đang kêu gọi đầu tư dự án

30.000

Đang kêu gọi đầu tư dự án

Stt
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13

Tên dự án

Địa điểm

Vốn đầu tư
Sản phẩm điển hình
Quy mô (Dự kiến) dự kiến (triệu
/mục đích
đồng)

Làng văn hóa dân
tộc: 400 hộ. Nâng
cấp giao thông
nội buôn, xây
dựng và tôn tạo
các công trình
văn hoá, cảnh
quan và HTKT.
Diện tích: 67 ha

Làng văn hoá đồng bào
M’nông

Tham quan nghiên
cứu văn hoá, phong
tục tập quán. Du lịch
Xã Đắk N’Drung,
làng nghề truyền
huyện Đắk Song
thống của đồng bào
M’nông: dệt thổ cẩm,
đan lát

Hệ thống khách sạn, nhà
hàng

- 2.500 phòng lưu
trú đạt tiêu chuẩn
- 200.000 chỗ
Trung tâm tỉnh lỵ, Dịch vụ lưu trú, ẩm nhà hàng ẩm thực
trung tâm thị trấn thực và vui chơi giải - 270.000 lượt
người vui chơi
huyện lỵ.
trí
giải trí
Diện tích: 1.560
ha

Tôn tạo di tích lịch sử Căn cứ Huyện Đắk Song
Tham quan di tích lịch
14 kháng chiến B4 - Liên tỉnh và huyện Krông
Diện tích: 32 ha
sử, du lịch về nguồn
IV
Nô

Ghi chú

Đang kêu gọi đầu tư dự án

5.000

800.000

Đang triển khai đều tư tại
các trung tâm huyện thị

19.200

Đang triển khai theo
chương trình mục tiêu quốc
gia, xây dựng thành điểm
tham quan du lịch văn hoá

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Cụm di tích lịch sử các địa
điểm về phong trào đấu tranh
15
Huyện Tuy Đức
chống thực dân Pháp do
N’Trang Lơng lãnh đạo
Tổng cộng

Vốn đầu tư
Sản phẩm điển hình
Quy mô (Dự kiến) dự kiến (triệu
/mục đích
đồng)

Tham quan nghiên
cứu các di tích lịch sử
phong trào kháng
Diện tích: 42 ha
chiến chống Pháp do
N’Trang Lơng lãnh
đạo (1912-1935)
23.619 ha

57.800

Ghi chú

Đang triển khai theo
chương trình mục tiêu quốc
gia, xây dựng thành điểm
tham quan du lịch văn hoá

2.272,2

Ghi chú:
- Danh mục này vừa là danh mục để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhưng cũng là các điểm khu du lịch để
xác định, liên kết các tour, tuyến điểm du lịch, tạo sản phẩm vùng, cụm. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2015, để tiếp
tục tiến hành quy hoạch tổng thể từng khu du lịch hoàn chỉnh có 4 danh mục ưu tiêu đầu tư du lịch, 2 danh mục ưu đãi
đầu tư (nhà nước vẫn tiến hành lập quy hoạch, công tác đầu tư thực hiện theo hình thức xã hội hóa, Nhà nước sẽ xem xét
đầu tư CSHT theo tình hình thực tế và tính cấp thiết của từng hạng mục).
- Việc đầu tư điểm, khu cần ưu tiên đầu tư đã được nêu trong Kết luận 42/KL- TU, ngày 20/4/2011, của Hội nghị
BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 4, khóa X, về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 23/10/2006 của
Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển du lịch giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, cơ quan chuyên ngành sẽ có kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện quy
hoạch này.

