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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc bổ sung danh mục điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 97/TTr-

SVHTTDL  ngày 19/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung điểm du lịch: Làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông 

Sơn vào danh mục khu, điểm du lịch (điểm du lịch thứ 42) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 

của UBND tỉnh (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- TT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- UBND xã Quế Trung; 

- Lưu: VT, KGVX. 
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Phụ lục  

Bổ sung vào danh mục các khu điểm du lịch  

(Đính kèm Quyết định số  1731   /QĐ-UBND ngày  29  /6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

Địa 

phương 
TT 

Điểm  

du lịch 
Vị trí địa lý Mô tả tài nguyên du lịch 

Giá trị 

thu hút 

Thực trạng quản lý 

khai thác 

Điểm du lịch 

Huyện 

Nông 

Sơn 

(01) 

42 
Làng 

Đại Bình 

Thuộc xã Quế 

Trung, cách thị 

trấn Đông Phú, 

huyện Quế Sơn 

20 km về phía 

Tây theo đường 

bộ 611, từ Hội 

An có thể di 

chuyển bằng ghe 

máy lên theo 

tuyến sông Thu 

Bồn. 

Làng Đại Bình thuộc xã Quế Trung, huyện 

Nông Sơn là làng quê nằm ven sông Thu 

Bồn, có phong cách đặc trưng của làng quê 

Việt Nam. Làng được ví như một Nam Bộ 

thu nhỏ, bởi vì ngoài những cây trái địa 

phương như mít, xoài, ổi, nhãn, cam, quýt, 

trụ, lòn bon... còn trồng được các loại cây 

trái Nam Bộ như sầu riêng, măng cụt, vú 

sữa, sapôchê... Đại Bình có lưng dựa vào 

dãy Trường Sơn, mặt nhìn ra sông Thu 

Bồn, nổi tiếng với nhiều cái nhất ở miền 

Trung: thanh bình nhất, nhiều cây trái nhất, 

nhiều người sống thọ nhất. 

Thu hút 

loại hình 

du lịch 

thăm 

quan 

làng quê, 

giao lưu 

văn hóa. 

Điểm du lịch do Ban Quản 

lý làng du lịch sinh thái 

Đại Bình quản lý, đã được 

đầu tư hạ tầng thiết yếu 

phục vụ khách du lịch, 

hình thành các dịch vụ như 

ăn uống, lưu trú, tham 

quan 
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