
 UBND HUYỆN BẢO YÊN 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/TB-VPHĐND&UBND Bảo Yên, ngày 06 tháng 02 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023 

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ 

tháng 02 năm 2023. Đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Chi cục 

Thống kê khu vực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị 

trường số 4, kho bạc nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã 

hội huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Phiên họp đã thảo luận các 

nội dung: (1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Bảo Yên tháng 01 năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2023; (2) Báo cáo 

đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Huyện ủy, 

UBND huyện; (3) Báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phát động Nông thôn 

mới cấp tỉnh lồng ghép với Lễ ra quân cấp huyện và xã Bảo Hà; (4) Báo cáo tiến 

độ thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn; (5) Báo cáo công tác giải 

phóng mặt bằng công trình Cảng hàng không Sa Pa. Sau khi nghe các báo cáo 

và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 

01 và năm 2023 

Tháng 01/2023 cũng là thời điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND 

huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương chăm lo, chuẩn bị Tết sớm 

và chu đáo, không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; các hoạt động 

văn hoá, thể thao mừng đảng mừng xuân được tổ chức phù hợp, đảm bảo yêu 

cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 trên địa 

bàn đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, chủ yếu các địa phương 

đang tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân. Tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây 

đầu năm 2023, kết quả thực hiện trồng 31.170 cây xanh phân tán. 

- Thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh 

ngay từ đầu năm: Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn giao đến ngày 31/01/2023:  

+ Vốn ngân sách tỉnh: số giải ngân là 576.217/577.113 triệu đồng bằng 

99,8% KH giao. 
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+ Vốn chương trình Mục tiêu quốc gia: số giải ngân là: 63.265/92.287 

triệu đồng 69% KH giao trong đó: Vốn đầu tư phát triển số giải ngân là: 

56.842/71.932 triệu đồng bằng 79% KH giao. Vốn sự nghiệp số giải ngân là: 

6.423/20.355 triệu đồng bằng 32% KH giao. 

- Đến ngày 31/01/2023, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa 

bàn đạt: 11.350/185.000 triệu đồng, đạt 6,1% DT tỉnh giao. Trong đó: Thu tiền 

sử dụng đất đạt 4.562/100.000 triệu đồng, đạt 4,6% DT tinh giao. Thu từ thuế, 

phí, lệ phí và thu khác đạt 6.788/85.000 triệu đồng đạt 8% DT tỉnh giao. 

- Lượng khách du lịch đến Bảo Yên tăng mạnh trong những ngày nghỉ Tết 

Nguyên đán, trong tháng 1 đạt 266.900.00 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 186,8 tỷ 

đồng. 

- Công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có 

hiệu quả. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà Tết các các gia đình chính 

sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng xã hội, các 

đơn vị trực tết, nhân dân trên địa bàn, đảm bảo mọi nhà đều được vui Xuân đón 

Tết. Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tốt.  

- Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng, trên địa bàn huyện còn 

có những khó khăn: xảy ra cháy rừng (xã Phúc Khánh); vướng mắc về công tác 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri; an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ… 

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2023 

1. Một số nhiệm vụ chung 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong các nghị quyết, kế hoạch của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện để phấn 

đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: 

(1) Hoàn thiện kế hoạch thực hiện các đề án trọng tâm của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện 

ủy; kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 

(2) Chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. 

(3) Tập trung chỉ đạo thực hiện lập dự án, quy hoạch, giải phóng mặt bằng 

các công trình xây dựng cơ bản, dự án đầu tư lớn, trọng điểm. 

(4) Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chung 

sức xây dựng nông thôn mới, thi đua sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị 

quyết số 10-NQ/TU năm 2023; 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể 
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2.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu cho 

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống 

rét cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong điều kiện thời tiết chuyển biến rét 

đậm, rét hại, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất do thời tiết. Tập trung thu 

hoạch vụ đông và chuẩn bị các điều kiện, triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2023 

đảm bảo đúng thời vụ, cơ cấu giống. Đặc biệt đối với sản xuất lúa vụ Xuân gắn 

với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô. 

- Các cơ quan chuyên môn được giao phụ trách các chương trình mục tiêu 

quốc gia khẩn trương hoàn thiện quy trình, hồ sơ đối với các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp sử dụng nguồn vốn của các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2023, trình thẩm định theo quy định. Thời gian xong trước tháng 

03 năm 2023.  

- Văn phòng điều phối Nông thôn mới phối hợp với Văn phòng điều phối 

Nông thôn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Lễ ra quân phát động 

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua 

“Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển 

nông nghiệp hàng hoá” năm 2023 gắn với cấp huyện vào ngày 10/02/2023 tại xã 

Bảo Hà. 

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng 

cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt 

trong thời điểm hiện tại, mức độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

đang ở mức 5. 

2.2. Quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

(1) Tham mưu cho UBND huyện nghiên cứu, đề xuất phương án cắm biển 

báo giao thông hạn chế kích cỡ, tải trọng đối với các phương tiện vận chuyển 

nặng tại các tuyến đường nội thị (tuyến đường Lương Thế Vinh) đang trong quá 

trình rải thảm nhựa, tránh ảnh hưởng tới chất lượng công trình, làm cơ sở cho 

lực lượng công an xử lý các trường hợp vi phạm. 

(2) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Đà Lào Cai về 

tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến graphit 

mỏ xã Bảo Hà và xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên do Công ty làm chủ đầu tư. Thời 

gian trong tháng 02/2023. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
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(1) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán của Đề án 86, 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Thời gian xong trước ngày 28/02/2023. 

(2) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian xong trước ngày 28/02/2023. 

(3) Tích cực phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND 

các xã, thị trấn trong việc triển khai chuyển mục đích sử dụng đất đối với các 

trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch 

giao năm 2023. 

2.3. Về quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

(1) Chủ động rà soát Quy hoạch chung xây dựng xã Bảo Hà và đồ án Quy 

hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Ràng sau khi quy hoạch của tỉnh được phê 

duyệt. Điều chỉnh các quy hoạch chi tiết cho phù hợp. Báo cáo Thường trực 

Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện để thống nhất chủ trương thực hiện. Tập 

trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chung các xã, quy hoạch chi tiết 

xây dựng các điểm dân cư nông thôn đã giao làm căn cứ triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư. 

(2) Đối với 124 tuyến đường giao thông nông thôn sử dụng nguồn vốn các 

chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên 

kiểm tra, giám sát về chất lượng thi công các công trình. Đối với 10 danh mục 

tuyến đường giao thông nông thôn trùng với danh mục của tỉnh: Khẩn trương 

khảo sát, lựa chọn các tuyến khác để đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh làm cơ sở 

triển khai thực hiện. 

(3) Chủ trì Phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng rà soát, đề xuất, báo 

cáo Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện về phương án thi công các 

hạng mục cấp điện, cấp nước, thoát nước, di chuyển nhà tôn về chợ tạm để sớm 

đưa các hộ tiểu thương vào hoạt động, đảm bảo trật tự đô thị (lưu ý đảm bảo 

công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường). 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương 

hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đối với danh mục các công trình đầu tư sử 

dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh cần phê duyệt, điều chỉnh tại phiên họp HĐND 

tỉnh (dự kiến trong tháng 3 năm 2023). 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ đầu tư và đại diện chủ 

đầu tư chủ động đôn đốc các nhà thầu, đơn vị đang thực hiện các công trình trên 

địa bàn huyện khẩn trương thi công trở lại ngay sau dịp tết Nguyên đán, tránh 

kéo dài thời gian gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân theo kế hoạch. 

2.4. Về thu, chi ngân sách  



5 
 

 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch: 

(1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện Chỉ thị về tăng cường thu ngân sách trên địa bàn năm 2023. Thời 

gian xong trước ngày 20/02/2023. Chủ động phối hợp với Chi cục Thuế rà soát 

các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh để có ý kiến điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương. 

(2) Đẩy nhanh tiến độ giao vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện 

các chương trình, dự án, nhiệm vụ năm 2023. 

- Chi cục Thuế khẩn trương tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hội 

đồng tư vấn thuế của các xã, thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình của từng địa 

bàn. 

2.5. Văn hóa - Xã hội 

* Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp, báo cáo tổng thể về số 

lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục, đặc 

biệt về nhu cầu thiếu hụt giáo viên tại các đơn vị trường học, báo cáo lãnh đạo 

UBND huyện để xem xét, tuyển dụng đảm bảo số lượng theo vị trí việc làm và 

nhu cầu thực tế. Tích cực chỉ đạo các đơn vị nhà trường, UBND các xã, thị trấn 

duy trì tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ học sinh ra lớp sau dịp tết Nguyên Đán. 

- Về nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập:  

+ Đối với nguồn vốn năm 2022, Phòng Tài chính và Kế hoạch khẩn 

trương thực hiện công tác chuyển nguồn vốn từ năm 2022 sang 2023 để Phòng 

Giáo dục và Đào tạo có cơ sở triển khai thực hiện.  

+ Đối với nguồn vốn năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương 

trình Sở Giáo dục và Đào tạo để thống nhất về danh mục các trang thiết bị, dụng 

cụ cần mua sắm làm căn cứ triển khai đấu thầu. 

* Lĩnh vực Y tế:  

Tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng chống 

dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên người khác, đặc biệt trong thời điểm giao 

mùa. Trung tâm Y tế tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tích cực triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo tỷ lệ 

số lượng vắc xin được cấp theo kế hoạch của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo vệ sinh, phòng 

chống ngộ độc, an toàn thực phẩm. 

* Văn hóa thông tin, thể thao, du lịch:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin: 
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(1) Tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư 

hệ thống truyền thanh thông minh theo lộ trình đầu tư của trung ương, của tỉnh 

phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.  

(2) Rà soát Kế hoạch tổ chức các lễ hội năm 2023, nghiên cứu về thời 

gian, quy mô tổ chức đảm bảo phù hợp, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia); 

phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã Nghĩa 

Đô, Vĩnh Yên tổ chức lễ hội mùa vàng Nghĩa Đô năm 2023 đảm bảo bảo khung 

thời vụ lúa. 

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử 

dụng, chủ động bố trí kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng các cụm loa truyền 

thông tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn. 

- Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch chủ trì, phối hợp với Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Bảo Hà tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

phương án quản lý hoạt động đối với 02 điểm chốt thu vé xe khu vực cổng vào 

đền đảm bảo phù hợp, hiệu quả, không gây mất mỹ quan, hạn chế tình trạng các 

nhà hàng chèo kéo khách dẫn tới ùn tắc giao thông. Báo cáo lãnh đạo UBND 

huyện để thống nhất triển khai thực hiện. Thời gian xong trước ngày 

01/03/2022. 

2.6. Về cải cách hành chính, chuyển đổi số  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nâng cao văn hóa, đạo 

đức, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành nội 

quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các nội dung tại 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, đặc biệt về 

việc không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính; xây dựng 

và triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ Cải cách hành chính, tăng cường sự hài 

lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải 

cách thủ tục hành chính ngay từ đầu năm đảm bảo đồng bộ, thực chất và hiệu 

quả. 

2.7. An ninh, quốc phòng 

Công an huyện chủ động rà soát, nắm bắt tình hình trên từng địa bàn, đảm 

bảo ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý các hoạt động 

tôn giáo; tai, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông sau dịp tết Nguyên đán. Chỉ đạo 

công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp 

ra, vào địa phương, đặc biệt đối với các trường hợp sang Trung Quốc làm thuê 

sau Tết. 

III. Về các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung ý kiến trả lời của các đại 

biểu tham dự phiên họp, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết 

đề nghị có văn bản cụ thể gửi UBND huyện để có cơ sở xem xét, chỉ đạo. Giao 
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Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, 

đề xuất giải quyết. Trường hợp đã có văn bản gửi đến UBND huyện, nếu đủ 

điều kiện xử lý trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét quyết định, nếu chưa đủ 

cơ sở giải quyết thì tham mưu văn bản của Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Trọng Thông – Chủ tịch UBND 

huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2023. Văn phòng 

HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ĐVSN thuộc huyện (t/h);; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH (các CV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Trần Công Thức 
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