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QUYẾT ĐỊNH
V/v hủy bỏ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và nghỉ dưỡng 

sinh thái Bến Gót, thành phố Việt Trì

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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 Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 07/VBHN-BXD ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ đến năm 2030; Quyết định điều chỉnh cục bộ: số 279/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 02 năm 2020, số 346/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Văn bản số: 1416/UBND-KTTH ngày 12 tháng 4 năm 2021 của UBND 
tỉnh về việc xử lý tồn tại 02 dự án: Trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản tại phường 
Bến Gót và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, thành phố Việt Trì;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 26 
tháng 4 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và 
nghỉ dưỡng sinh thái Bến Gót, thành phố Việt Trì.

- Lý do: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái Bến 
Gót, thành phố Việt Trì được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 
2973/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 với diện tích quy hoạch là 16,10ha thuộc địa bàn 
phường Bến Gót, thành phố Việt Trì đến nay đã hơn 7 năm nhưng dự án không thực 
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hiện được gây khó khăn trong công tác quản lý về quy hoạch, đất đai, an ninh trật tự 
cho chính quyền địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- UBND thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 
công bố công khai Quyết định hủy bỏ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 
19/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận 
được biết trong thời hạn 15 ngày kể từ khi ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.
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