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I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Đánh giá thực trạng 

Bắc Hà là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai với diện 

tích tự nhiên 586,31 km2, gồm 18 xã và 01 thị trấn, dân số là 67.035 người, tỷ lệ hộ 

nghèo đến hết năm 2020 giảm còn 13,08%. Trong những năm qua được sự quan 

tâm đầu tư của nhà nước bằng nhiều chương trình như Chương trình phát triển giao 

thông nông thôn, chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, chương 

trình kiên cố hóa trường lớp học, đề án 30a, đặc biệt là đề án xây dựng nông thôn 

mới bằng nhiều nguồn vốn như: Nguồn vốn 135; nguồn vốn ngân sách tập trung; 

nguồn vốn sắp xếp dân cư; nguồn vốn trái phiếu chính phủ; nguồn vốn vay ưu đãi 

... cùng với sự đóng góp công sức của nhân dân, cơ sở hạ tầng của huyện đã có 

nhiều chuyển biến rõ rệt. Hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, điện, thủy lợi 

đã được quan tâm đầu tư xây dựng bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát 

triển huyện. 

Giai đoạn 2015 - 2020, huyện đã cụ thể hóa mục tiêu Đề án đại hội Đảng bộ  

các cấp, ban hành 6 chương trình và 15 đề án công tác trọng tâm toàn khóa để tổ 

chức triển khai. Sau 5 năm thực hiện Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 

XXIII, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Bắc Hà vượt lên khó 

khăn, đạt được nhiều thành tựu. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ phát triển khá, 

trung ở mức gần 12%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện là 5.530 

tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng tăng lên 27,3%, dịch vụ tăng lên 

39,64%. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm, có 98% 

thôn của huyện có đường rải cấp phối trở lên; 100% thôn và 98,4% số hộ được sử 

dụng điện lưới quốc gia; 96% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

1.1. Về giao thông 

Thực hiện các chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình WB, 
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chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai... nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, hệ thống giao thông nông 

thôn đã có nhiều thay đổi. Đến nay, 100% số xã (18/18 xã) có đường ô tô đến trung 

tâm xã được rải nhựa và mặt bê tông đi lại được 4 mùa; 136/148 thôn đã có đường 

cứng hóa đến trung tâm thôn, tỷ lệ đường đến trung tâm thôn được cứng hóa mặt 

đường 92%. Hệ thống đường đi khu sản xuất, đường nội đồng cũng đang được xây 

dựng. Cụ thể: 

Đường đến trung tâm xã: 100% đường láng nhựa, tổng chiều dài 142 km. 

Đường liên xã, đường phát triển du lịch, kinh tế: 129,6 km. Trong đó: 

Đường láng nhựa: 10,2 km; đường bê tông xi măng 17,5 km; đường cấp phối 55,7 

km; đường đất 46,2 km (28 km đường mòn). 

Đường đến trung tâm các thôn: Tổng chiều dài 447,3 km. Trong đó: Đã láng 

nhựa 9,2 km; bê tông xi măng 356 km; cấp phối 60,2 km; đất 21,9 km.  

Đường trục thôn: Tổng chiều dài 320 km. Trong đó: Đã cứng hóa bê tông xi 

măng 88 km; cấp phối 126 km; đường đất Bnền = 4 m: 53 km; đường mòn 0,5-1 

m: 53,4 km. 

Đường trục chính nội đồng: Tổng chiều dài 151,3 km. Trong đó: Đã cứng 

hóa bê tông xi măng 20,11 km; cấp phối 37,1 km; đường đất Bnền = 4 m: 6,5 km; 

đường mòn 0,5-1 m=77,59 km. 

Đường ngõ xóm: Tổng chiều dài 225,64 km. Trong đó: Đã cứng hóa bê tông 

xi măng 88,44 km; 137,2 km chưa được cứng hóa. 

Cầu ngầm trên địa bàn có 68 cầu ngầm đã được xây dựng. 

1.2. Về các công trình cấp điện: Hệ thống đường giao thông nông thôn 

phát triển làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, nhờ 

đó điện sản xuất, sinh hoạt có bước phát triển. Đến hết năm 2020 trên địa bàn 

huyện có 100% thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ hộ được sử dụng điện 

đạt 98,4%. 

1.3. Về cơ sở vật chất giáo dục: Những năm qua công tác xây dựng cơ sở 

vật chất các trường học trên địa bàn huyện được quan tâm, hàng năm đều tiến hành 

rà soát nhu cầu và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. 

Đến nay, toàn huyện xây dựng mới và nâng cấp 825 phòng học, 201 phòng bộ 

môn, 227 phòng chức năng, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 70%, không còn phòng 

học tạm. Xây dựng mới 237 phòng công vụ cho giáo viên, 346 phòng ở bán trú cho 

học sinh đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ, trang 

thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư. 

 1.4. Về y tế: Hiện nay hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở đã được tăng cường 

và từng bước hoàn thiện, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân cũng như 
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công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình đạt nhiều kết quả khả quan, cơ sở vật 

chất các trạm y tế từ tuyến huyện đến xã cơ bản được đầu tư xây dựng khang trang, 

19 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế đạt 99,7%. 

1.5. Văn hóa, truyền thanh truyền hình 

Văn hóa: Bằng việc lồng ghép các nguồn vốn ngân sách và huy động xã hội 

hóa, đến nay đã triển khai xây dựng 18/18 nhà văn hóa xã, 158 nhà văn hóa thôn, 

tổ dân phố, 09 khu thể thao xã... Qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân dân có nơi vui 

chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động khác của địa phương. 

Bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. 

Truyền thanh, truyền hình: Mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn 

đang từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa. Xây dựng và nâng cấp 72 trạm BTS. 

Đến nay, có 16/18 xã có điểm Bưu điện Văn hóa xã, 100% xã phủ sóng điện thoại 

di động và có mạng Internet phục vụ đến trung tâm xã, trường học; 95% dân số 

được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; 100% số xã, thị 

trấn có hệ thống truyền thanh cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý, điều hành. 

1.6. Thủy lợi, nước sạch 

Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được đầu tư đã cơ bản đáp 

ứng nhu cầu nước tưới cho trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Toàn 

huyện hiện có 173 công trình thủy lợi, với tổng chiều dài các tuyến kênh mương là 

529,5 km, trong đó được kiên cố hóa là 397,9 km, đạt 67,6%. Công tác phòng 

chống thiên tai được thực hiện hiệu quả đã hạn chế thấp nhất thiệt hại. 

Nước sạch: Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (nước máy, hệ 

thống tự chảy) trên địa bàn huyện tính đến thời điểm hết năm 2020 là 79 công 

trình, trong đó có 68 công trình giao cho cộng đồng quản lý, 11 công trình do hợp 

tác xã Thanh Hương và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp quản lý tại 2 xã Bảo Nhai 

và Thải Giàng Phố. Hết năm 2020, tổng số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 

13.523/14.149 hộ, đạt 96%.  

 1.7. Trung tâm hành chính: Khu trung tâm hành chính huyện được quan 

tâm đầu tư xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng đã tương đối đồng bộ. Các cơ quan, 

đơn vị hành chính đã được xây dựng trụ sở khang trang. Hệ thống giao thông nội 

thị đã cơ bản được hoàn thiện; vệ sinh, môi trường đã được đảm bảo, chợ văn hóa 

Bắc Hà đã được nâng cấp khang trang hơn. 

1.8. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hoạt động sản xuất kinh doanh 

thương mại dịch vụ tăng trưởng khá. Hiện nay, có 7 chợ đang hoạt động: 01 chợ 

hạng 2, 05 chợ hạng 3 và 01 chợ tạm; hoạt động của các chợ giúp nhân dân trao 
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đổi mua bán hàng hóa, đồng thời cũng là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và 

là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 

1.9. Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp: Trong giai đoạn 2015-2020, huyện 

Bắc Hà đã được quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp, tuy nhiên chưa được đầu tư 

cơ sở hạ tầng, nên các cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn nằm xen lẫn khu dân cư gây 

ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (khách quan/chủ quan) 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

Kết cấu hạ tầng nông thôn mặc dù đã được tăng cường đầu tư, tuy nhiên vẫn 

chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và hệ thống điện 

lưới quốc gia. Công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư thực 

hiện chưa tốt. 

Quy mô mạng lưới trường, lớp đã phát triển tuy nhiên vẫn còn một số 

trường cơ sở vật chất đã được đầu tư cơ bản nhưng còn thiếu các phòng chức 

năng, phòng làm việc, phòng ở bán trú cho học sinh, nhà đa năng và các công 

trình phụ trợ. 

Hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đã được đầu tư xây dựng tới địa bàn xã, tuy 

nhiên quy mô còn nhỏ, số giường bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu cho các trường 

hợp bệnh nhân phải điều trị nội trú. 

Một số nhà văn hóa thôn hiện nay đã xuống cấp, quy mô nhỏ cần được nâng 

cấp, sửa chữa. 

Hệ thống thủy lợi và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đã được đầu tư, xong  

nhiều công trình đã xuống cấp cần nâng cấp cải tạo. 

Việc huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình còn khó khăn.. 

Trung tâm hành chính huyện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu đô 

thị du lịch như: Công viên Hồ Na Cồ, hệ thống điện trang trí chiếu sáng, cây xanh, 

văn minh đô thị... 

2.2. Nguyên nhân 

2.2.1. Nguyên nhân khách quan 

Tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động do đại dịch Covid - 19, ảnh 

hưởng tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia, tác động trực tiếp đến nguồn nội lực trong 

nước, đặc biệt là nguồn thu từ dịch vụ du lịch. 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho các dự án hạ tầng nông thôn còn hạn hẹp 

so với nhu cầu, chưa đáp ứng kịp thời cho đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng tại khu vực 

trung tâm huyện và các xã.  
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Là một huyện nghèo, nguồn thu ngân sách hạn chế, thu nhập của người dân 

nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Địa bàn huyện rộng, địa hình chia cắt 

phức tạp, dân cư không tập trung.  

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, chính sách 

bồi thường thiệt hại, đơn giá, chế độ còn bất cập nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi 

công và giải ngân vốn kế hoạch. 

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, còn tư tưởng bằng lòng 

với hiện tại, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số tập quán lạc hậu 

ăn sâu vào tiềm thức, tư duy của người dân vùng cao. Sự tham gia của người dân 

vào quản lý hạ tầng kỹ thuật còn chưa được phát huy. 

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận động ở một số đơn vị, một 

số xã chưa thực sự sâu rộng, chưa phát huy hiệu quả. 

Tư duy và nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các xã về vị trí, vai trò 

của việc xây dựng hạ tầng nông thôn chưa thực sự đầy đủ; thiếu quyết liệt, chủ 

động và sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Còn 

trông chờ ỷ lại vào huyện nên tiến độ triển khai một số dự án chưa đáp ứng được 

so với yêu cầu. 

Công tác duy tu và bảo dưỡng sửa chữa công trình sau đầu tư chưa được 

UBND các xã quan tâm chú trọng nên nhiều công trình bị xuống cấp không được 

sửa chữa kịp thời, nhân dân chưa có ý thức tham gia quản lý bảo vệ và sửa chữa 

công trình. 

3. Căn cứ xây dựng Đề án 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Nghị định số: 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Quyết định số:10/2017/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đề án Bố trí không gian và định hướng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng logistics tỉnh  
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Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Đề án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Lào Cai thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

Kết quả thực hiện Đề án số 07 Phát triển đô thị Bắc Hà giai đoạn 2016-2020; 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà giai đoạn 2015-2020, 

định hướng đến năm 2030. 

Để hoàn thành các mục tiêu “Đề án đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-

2025”, “Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Phát triển, 

nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2020 - 2025” thì giải pháp về cơ sở hạ tầng là khâu quan trọng và mang 

tính quyết định. Có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại… thì nền kinh tế 

mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. Do đó việc xây dựng 

“Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông 

thôn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021-2025” là rất cần thiết. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Dự báo tình hình 

1.1. Thuận lợi 

Trung ương, tỉnh tiếp tục sẽ có các chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư cho 

phát triển khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Các lợi thế so sánh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh quan 

tâm đưa vào các mục tiêu phát triển chung của tỉnh thông qua các đề án, nghị 

quyết, kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. 

Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà được 

tỉnh phê duyệt; được tỉnh quyết định công nhận Bắc Hà là khu du lịch cấp tỉnh; 

các quy hoạch chi tiết từng bước được triển khai... là cơ hội thu hút các nhà 

đầu tư vào huyện. 

Những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là sự đồng thuận 

của người dân, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị là tiền đề quan trọng 

để tiếp tục phát huy trong thời gian tới.  

  1.2. Về khó khăn 

 Hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm tỉnh, các huyện địa phương khác đã 

xuống cấp, quy mô chưa đáp ứng được so với sự gia tăng của các phương tiện giao 

thông cơ giới. 

 Huyện Bắc Hà là huyện vùng cao địa hình chia cắt mạnh, đất đai dễ bị xói 

mòn, sạt lở do độ dốc lớn, dân cư ở phân tán, không tập trung, xa trung tâm tỉnh lỵ 

65 km dẫn đến suất đầu tư để xây dựng các công trình rất lớn. 
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Thời tiết diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu, dịch bệnh liên tiếp xảy ra 

có nguy có ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến tiến 

độ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. 

 Trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; một bộ phận nhân dân 

có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; hạ tầng kinh tế, xã hội mặc dù đã được 

quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ, yếu kém; sản xuất hàng hóa bước đầu 

đã hình thành nhưng chưa phát triển; năng lực của cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế; 

tập quán vẫn còn chưa được cải tạo; cơ cấu dân số có tỷ lệ vùng dân tộc thiểu số 

lớn, nhiều dân tộc nên không có sự đồng thuận. 

 Bắc Hà vẫn còn là huyện nghèo, thu ngân sách chủ yếu do tỉnh và trung 

ương cấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao nên phần đóng góp của nhân dân rất hạn chế, 

chủ yếu góp công lao động, vật liệu sẵn có tại địa phương, đất đai... 

 2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Trọng tâm đầu tư phát triển đường giao thông; thương mại, dịch vụ, du lịch 

là đột phá; công nghiệp là quan trọng. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai 

thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong sản xuất công nghiệp, đồng 

thời đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa các dân tộc. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phát huy 

lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa Bắc Hà trở thành huyện 

phát triển khá của tỉnh.  

Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hình thành kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền 

vững, tập trung đầu tư các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm then chốt, ưu tiên các dự án 

quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn, tăng cường hội nhập kinh tế, bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc 

phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đề án 

đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Hạ tầng giao thông: Bảo đảm kết nối giao thông, tạo mối liên hệ chặt chẽ 

trên địa bàn huyện, nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa, tập trung 

nâng cấp mở rộng đường ô tô đến trung tâm xã từ đường cấp A giao thông nông 

thôn lên đường cấp VI miền núi, đầu tư đường liên xã, đường phát triển du lịch, 

kinh tế theo tiêu chuẩn đường cấp giao thông nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế và phát triển du lịch cộng đồng. 

Hạ tầng thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới: 

Đầu tư xây dựng, tiếp tục bổ sung nâng cấp 17 công trình đẩy mạnh chỉnh trang 
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xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi khu vực nông thôn theo Bộ tiêu chí nông 

thôn mới.  

Hạ tầng cụm công nghiệp: Đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ cụm công 

nghiệp đảm bảo không gian sản xuất khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo vệ 

sinh môi trường và an toàn lao động, sản xuất. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, cơ 

cấu kinh tế GRDP về công nghiệp - xây dựng đạt 32,5%. Giá trị sản xuất công 

nghiệp đạt 1.315 tỷ đồng (giá so sánh) trong đó thủy điện đạt 1.000 tỷ đồng. 

Hạ tầng thương mại dịch vụ: Nâng cấp và đầu tư xây dựng mới 04 chợ xã 

Bảo Nhai, Nậm Lúc, Bản Liền, Tả Củ Tỷ đảm bảo lưu thông hàng hóa tại các chợ. 

Cơ cấu kinh tế GRDP về dịch vụ đạt 44,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ xã hội đạt 3.000 tỷ đồng. 

Hạ tầng cơ sở vật chất giáo dục: Với phương châm đầu tư cho giáo dục là 

đầu tư cho phát triển. Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho các điểm trường được xác 

định là một trong những yếu tố cơ bản phát triển giáo dục. Giai đoạn 2021-2025, 

100% các điểm trường được xây dựng kiên cố và có 16 trường đạt chuẩn quốc gia. 

Hạ tầng y tế: Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thì 

không chỉ có đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, cao về chất lượng mà còn cần một 

hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ. Mục tiêu đến năm 2025, đạt 40 

giường bệnh và 7,5 bác sỹ trên 01 vạn dân. 

Hạ tầng cấp thoát nước, bãi rác, nghĩa trang gắn với bảo vệ môi trường: Tỷ 

lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại 

khu vực đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%, khu vực nông thôn tập trung đạt 

85%. 

Hạ tầng cơ sở vật chất văn hóa: Nâng cao cơ sở vật chất văn hóa, ưu tiên 

dành quỹ đất xây dựng các địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao 

cộng đồng, tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng các 

thiết chế văn hóa - thể thao, các thôn xóm đều có điểm sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng. Tỷ lệ đạt thôn bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85%. 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh và 

mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà (1.500 ha), quy hoạch nông thôn mới các 

xã giai đoạn tới triển khai các quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 xây dựng các khu dân 

cư gắn với dịch vụ, trung tâm hành chính, khu dân cư các xã, đường vành đai 3 

thúc đẩy Bắc Hà từng bước phát triển.Từng bước nâng cấp các công trình như cấp 

nước, thoát nước thị trấn, thu gom xử lý rác thải, tiếp tục xây dựng đường vành đai 

2, xây dựng đường vành đai 3, các đường kết nối trong nội thị, nâng cấp cải tạo sân 

vận động huyện Bắc Hà, mở rộng sân quảng trường trước cổng đền, cải tạo hệ 

thống thoát nước Na Quang - Nậm Sắt 1... Phấn đấu đến năm 2025 tầm nhìn đến 
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năm 2030 Bắc Hà phát triển thành huyện khá của tỉnh đồng thời thị trấn Bắc Hà 

đạt đô thị loại IV, Lùng Phình và Bảo Nhai trở thành đô thị loại V. 

(Chi tiết biểu số 01 kèm theo) 

3. Nhiệm vụ cụ thể: Tổng nhu cầu nguồn vốn theo đề án: 5.265,039 tỷ đồng 

(Biểu số 02, 03 kèm theo), chi tiết cho các ngành như sau: 

 3.1. Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông 

 Tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường giao thông 

liên huyện, liên xã, liên thôn, phối hợp thực hiện xây dựng xong các tuyến đường 

do các sở, ban, ngành làm chủ đầu tư, kết hợp phát triển giao thông với nâng cao 

khả năng phòng, chống lụt bão và ứng phó với biến đổi khí hậu, cụ thể: 

Mở rộng nền đường + nâng cấp mặt đường các tuyến đường trọng điểm: 

Đường tỉnh lộ 153 đoạn Bắc Ngầm - Bắc Hà, đường Bắc Hà - Bản Liền thuộc tỉnh 

lộ 153, Đường tỉnh lộ 159 Bắc Hà - Lùng Phình, Đường Lùng Phình đi Xín Mần 

(Hà Giang), cải tạo nâng cấp và sửa chữa mặt đường trên toàn  tuyến đường tỉnh lộ 

160 đoạn Bản Cái - Tân Dương, Đường tỉnh lộ 154.  

Đường huyện: Nâng cấp mở rộng 135,97 km/13 tuyến từ đường cấp A giao 

thông nông thôn lên đường cấp VI miền núi Bm = 6 m. 

Đường liên xã, đường phát triển du lịch, kinh tế: Tổng 118,7km/21 tuyến từ 

đường cấp B lên đường cấp A giao thông nông thôn Bnền = 6-6,5 m, Bmặt = 3,5 m 

gồm đường Đường tỉnh 153 đến đền Trung Đô, đường Cô Tông xã Bản Cái đi 

Nậm Pung xã Tân Tiến (huyện Bảo Yên); Đường vào động Thiên Long;  Nâng cấp 

đường Pạc Kha; Tiếp tục xây dựng đường vành đai 2, xây dựng đường vành đai 3, 

nâng cấp mạng đường nội thị thị trấn Bắc Hà. 

Đường trung tâm thôn: Rải nhựa 139,81 km/13 tuyến thuộc vốn Côoét. 

Xây dựng và nâng cấp 14 cầu, ngầm. 

 Tổng vốn đầu tư: 1.666,175 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 

1.637,866 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 28,310 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 01a-ĐA,01b-ĐA) 

3.2. Xây dựng hạ tầng thuỷ lợi  

 Nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình thuỷ lợi để khai thác triệt 

để, tiết kiệm các nguồn nước đảm bảo cung cấp nước tưới cho diện tích lúa hiện có 

và diện tích khai hoang. Thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cấp hệ thống 

thủy lợi gắn với phòng chống lụt bão, cụ thể: Đầu tư xây dựng và nâng cấp công  

17 công trình thuỷ lợi. 

 Tổng vốn đầu tư: 45,365 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước đầu tư 

37,145 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 8,220 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 02-ĐA) 
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3.3. Xây dựng hạ tầng cụm công công nghiệp 

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp không chỉ giảm gánh 

nặng ngân sách nhà nước cho hoạt động đầu tư công mà còn giúp cụm công nghiệp 

sớm đi vào hoạt động góp phần đưa công nghiệp địa phương phát triển mạnh, cụ 

thể: Thực hiện quy hoạch chi tiết và đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tại khu 

vực trung tâm huyện Bắc Hà, quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tại xã Lùng 

Phình và Bảo Nhai. 

 Tổng vốn đầu tư: 36,2 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư ngân sách tỉnh 26,2 tỷ 

đồng; nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 03-ĐA) 

3.4.  Xây dựng hạ tầng điện nông thôn  

Đầu tư cấp điện cho các nhóm hộ được quy hoạch sắp xếp điểm dân cư nông 

thôn. Cụ thể: Đầu tư xây dựng mới: 01 trạm biến áp (công suất 180kvA), đường 

dây trung thế (6,1 km) và hạ thế (19,68 km); Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở 

rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đầu tư hệ thống đèn Led trang trí đường 

phố trên địa bàn thị trấn Bắc Hà. 

Đầu tư điện cho các nhóm hộ tại xã Bản Cái, Cốc Lầu, Tả Củ Tỷ, Bảo Nhai, 

Tả Văn Chư, Bản Liền, Hoàng Thu Phố, Nậm mòn, Na Hối, Lùng Phình. 

Tổng vốn đầu tư: 39,226 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh 28,577 tỷ đồng, 

ngân sách huyện 10,699 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 04-ĐA) 

3.5.  Xây dựng hạ tầng cấp nước sinh hoạt 

Xây dựng và nâng cấp 17 danh mục công trình cấp nước phục vụ cho các hộ 

dân, các điểm trường và trung tâm xã, thị trấn do ngân sách nhà nước hỗ trợ, 02 

công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước phục vụ thị trấn và công trình cấp 

nước sinh hoạt Bảo Nhai - Xuân Quang (Bảo Thắng) kêu gọi đầu tư từ doanh 

nghiệp. 

Tổng vốn đầu tư: 111,720 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước 36,220 tỷ 

đồng, vốn nhân dân đóng góp 5,5 tỷ đồng, vốn đầu tư của các doanh nghiệp 70 tỷ 

đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 05-ĐA) 

3.6. Xây dựng hạ tầng xử lý rác thải, nghĩa trang 

Xây dựng 10 công trình nghĩa trang nhân dân, 08 khu xử lý rác tại xã, thôn 

đảm bảo vệ sinh chung tại các khu dân cư. Xây dựng 01 bãi đổ thải chất thải rắn, 

01 nghĩa trang nhân dân thị trấn tại xã Bản Phố, 01 bãi rác huyện kêu gọi đầu tư từ 

doanh nghiệp. 
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 Tổng vốn đầu tư: 50,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước 15,1 tỷ đồng; 

vốn nhân dân đóng góp 5,4 tỷ đồng, vốn đầu tư của các doanh nghiệp 30 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 06-ĐA) 

3.7. Hạ tầng thông tin và truyền thông 

     Đầu tư xây dựng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, các cơ quan, 

đơn vị trong hệ thống chính trị, đảm bảo an toàn thông tin và duy trì việc bảo trì, 

bảo dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Triển khai wifi miễn phí tại thị trấn 

nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Triển khai truyền thanh cơ sở theo công nghệ 

mới tại huyện (thí điểm trước tại thị trấn Bắc Hà). Phát triển hạ tầng viễn thông 

trên địa bàn huyện (4G,5G,IPv6, băng thông rộng, ngầm hóa...). 

 Tổng vốn đầu tư: 44,111 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 21,3 tỷ 

đồng, vốn doanh nghiệp 22,811 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 07-ĐA) 

3.8. Hạ tầng thương mại- dịch vụ 

Xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ là một trong những giải pháp quan 

trọng bảo đảm tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa, tạo điều kiện để phát triển kinh 

tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể: nâng cấp: 03 chợ hạng 3, đầu 

tư xây dựng mới 01 chợ Tả Củ Tỷ, diện tích 3500 m2.Sắp xếp chợ văn hóa Bắc 

Hà. 

 Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh 45 tỷ đồng, ngân 

sách huyện 5 tỷ đồng.  

(Kèm theo biểu chi tiết 08-ĐA) 

3.9. Hạ tầng giáo dục- đào tạo 

Đến năm 2025 có 100% các điểm trường được xây dựng kiên cố từ cấp IV 

trở lên và có 16 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó đảm bảo điều kiện về hạ tầng 

như phòng học, phòng thiết bị, phòng thư viện, phòng thí nghiệm. Ưu tiên tập 

trung đầu tư các trường dự kiến đạt chuẩn và các điểm trường chưa được đầu 

tư.Đầu tư xây dựng mới 82 phòng học, 98 phòng bộ môn và phòng chức năng chức 

năng, 30 phòng ở bán trú cho học sinh, 05 nhà đa năng. 

 Tổng vốn đầu tư: 175,9 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh 157,0 tỷ đồng, 

vốn ngân sách huyện 18,9 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 09-ĐA) 

3.10. Xây dựng hạ tầng y tế  

Đến năm 2025 có 100% các trạm y tế được xây dựng kiên cố từ cấp IV trở 

lên, đảm bảo đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, trong đó đảm bảo về cơ sở vật chất 

như nhà trạm, công trình phụ trợ.  

Đầu tư xây mới khối nhà 5-7 tầng bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. 
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Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 13 trạm y tế. 

Sửa chữa nâng cấp bệnh viện đa khoa Bắc Hà. 

Đầu tư xây dựng trung tâm điều dưỡng Bắc Hà. 

 Tổng vốn đầu tư: 117,9 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách huyện 2,5 tỷ đồng, 

vốn ngân sách tỉnh 100,4 tỷ đồng, Vốn chương trình mục tiêu quốc gia + hỗ trợ có 

mục tiêu 15 tỷ đồng. 

(Kèm theo biểu chi tiết 10-ĐA) 

3.11. Xây dựng hạ tầng văn hóa, thể thao   

Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng nhà văn 

hoá thôn với quy mô phù hợp với địa phương, các khu thể thao khu vực tại các xã. 

 Đầu tư nâng cấp 38 nhà văn hóa thôn và xây mới 28 nhà văn hoá thôn, 08 

khu thể thao khu vực tại các xã.    

Xây nhà thi đấu thế thao đa năng tổ chức các giải cấp tỉnh, cấp khu vực để 

thu hút du lịch. Xây mới trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thông. 

 Khảo sát, lập hồ sơ di tích xếp hạng cấp tỉnh đối với di tích đồn Bắc Hà. 

 Tổng vốn đầu tư: 60,115 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 52,425 

tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 7,690 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 11-ĐA) 

3.12. Xây dựng các công trình hạ tầng khác 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa đô thị 

và vùng nông thôn tạo động lực để phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ, du lịch. Cụ thể: 

* Thị trấn Bắc Hà: 

Đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính huyện, xây dựng bến xe tĩnh 

trung tâm huyện, cải tạo công viên Hồ Na Cồ, mở rộng sân quảng trường trước 

cổng Đền Bắc Hà, mái che khán đài B sân vận động thị trấn, cải tạo công viên cây 

xanh hồ Na Cồ, xây dựng Nhà văn hóa kết hợp hội trường thị trấn, san gạt mặt 

bằng + hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Na Quang 3, san gạt mặt bằng + hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Bắc Hà 1, xây dựng bến xe mới của Bắc Hà. 

Phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Bắc Hà đạt đô thị loại IV (được cụ thể hóa trong 

đề án thành phần về đô thị loại IV). Các  dự án kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp 

như dự án thương mại dịch vụ tổng hợp đường Ngọc Uyển, Dự án khu dân cư + 

dịch vụ du lịch (đồng sín chải), Dự án dịch vụ thương mại du lịch Đồi Nậm Cáy, 

Khu nhà ở kết hợp du lịch phía Nam Hồ Na Cồ, Dự án dịch vụ thương mại Khu 

đồi Đá, Chùa núi ba mẹ con, Các dự án phát triển du lịch khác. 

* Các xã: Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch trung tâm xã Lùng 

Phình - Bảo Nhai, quy hoạch trung tâm xã và quy hoạch 1 điểm dân cư tại các xã 

Nậm Lúc xã Cốc Ly xã Bản Liền, quy hoạch trung tâm xã và quy hoạch 1 điểm 
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dân cư xãThải Giàng Phố, quy hoạch trung tâm xã Cốc Lầu... Quy hoạch 100 điểm 

dân cư tại các xã giai đoạn 2022-2025. 

Xây dựng bến xe xã Cốc Ly đạt bến xe loại 6 với diện tích khoảng 2000 m2. 

Xây dựng trụ sở làm việc cho khối đoàn thể xã Tả Văn Chư, Lùng Phình, Tả 

Củ Tỷ, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải. 

San gạt mặt bằng + hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư thôn Nậm 

Châu; Na Áng B -Sín Chải - Na Hối Nùng Na Hối; Khu dân cư xã tại các xã Lùng 

Phình, Nậm Đét, Bảo Nhai. 

Phấn đấu đến năm 2025, xã Bảo Nhai và Lùng Phình đạt đô thị loại V (được 

cụ thể hóa trong đề án thành phần về đô thị loại V đối với Bảo Nhai và Lùng 

Phình). 

Tổng vốn đầu tư: 2.867,826 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 

653,676 tỷ đồng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp 2.204,150 tỷ đồng, vốn nhân dân 

đóng góp 10 tỷ đồng. 

( Kèm theo biểu chi tiết 12-ĐA) 

4. Giải pháp thực hiện 

4.1. Về công tác tuyên truyền, vận động 

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng) qua các 

cán bộ, hệ thống tuyên giáo cơ sở, cán bộ của tổ chức đoàn thể chính trị... đến với 

người dân. Đây là hình thức rất hiệu quả, không tốn kém cần phát huy hình thức 

tuyên truyền này ở mọi nơi mọi lúc để đưa được nhiều thông tin đến với người 

dân. Hình thức tuyên truyền gián tiếp cũng cần phải tăng cường qua các phương 

tiện thông tin đại chúng như đài báo, các tài liệu, tranh ảnh, tuyên truyền... để nâng 

cao nhận thức của người dân. 

Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới toàn huyện. Khen 

thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây 

dựng nông thôn mới sẽ có tác động tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới nói riêng và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn nói chung. 

4.2. Về vốn đầu tư 

 Tiếp tục kêu gọi các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, của tư nhân, xã hội 

hóa. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương để đầu tư xây dựng cho cơ sở hạ 

tầng nông thôn. 

 Quản lý tốt các nguồn vốn nhằm đảm bảo việc đầu tư đúng mục đích, đạt 

hiệu quả cao. 

 Tạo cơ chế và môi trường thuận lợi để nâng cao hiệu quả các nguồn vốn. 
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 Thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá các phần diện 

tích đất nhà nước quản lý, tạo ra quỹ đất đấu giá từ công trình để tái đầu tư các 

công trình khác trên địa bàn huyện. 

Thực hiện tốt công tác giải ngân, thanh quyết toán vốn, tăng cường công tác 

giám sát, kiểm tra, chống thất thoát - lãng phí, nâng cao năng lực Ban quản lý dự 

án trong công tác quản lý vốn đầu tư thực hiện Đề án.  

4.3. Về cơ chế, chính sách 

4.3.1. Cơ chế 

Đổi mới cơ chế đầu tư công - tư như lãnh đạo công - đầu tư quản trị công, 

đầu tư công - quản lý tư, đầu tư tư - sử dụng công để huy động mạnh nguồn lực đất 

đai vào phát triển hạ tầng. Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm theo 

hướng Nhà nước đầu tư vốn, người dân đóng góp thêm vốn hoặc nhân công. 

Khuyến khích, vinh danh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng 

góp cho xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc… 

Hoàn thiện và xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu 

tư, cải thiện môi trường đầu tư. 

Ưu tiên bố trí nguồn lực vào những xã tự nguyện và có phong trào xây dựng 

nông thôn mới, có khả năng sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời bố trí 

đảm bảo tiến độ thực hiện xoá đói giảm nghèo đối với các xã đặc biệt khó khăn. 

Hàng năm UBND huyện có kế hoạch tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực 

hiện Chương trình tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. 

 Về cơ chế đầu tư: Thực hiện theoNghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông 

thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 4.3.2. Chính sách 

 Ban hành một số cơ chế chính sách để điều hành, khuyến khích việc huy 

động các nguồn lực; có chế độ động viên, khuyến khích hơn nữa các thành phần 

kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

nông thôn. 

Đổi mới cơ chế, chính sách để huy động mạnh nguồn lực đất đai vào phát 

triển hạ tầng. Mở rộng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm theo hướng Nhà 

nước đầu tư vốn, người dân đóng góp thêm vốn hoặc nhân công. Khuyến khích, 

vinh danh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho xây 

dựng kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc… 
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Tiếp tục vận dụng có hiệu quả các chính sách của Trung ương, tỉnh Lào Cai 

cho đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn, như: Phát triển đường giao 

thông nông thôn thực hiện theo nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách đầu tư xây 

dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy 

hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.   

4.4. Về quản lý 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý nguồn vốn đầu tư có hiệu quả như: 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư 

theo đúng quy định Lụât xây dựng, đảm bảo dân chủ, đúng mục đích, triệt để tiết 

kiệm và phát huy hiệu quả đầu tư. Đặc biệt thực hiện tốt quy chế giám sát cộng 

đồng trong đầu tư xây dựng, đồng thời quản lý, bảo vệ, sử dụng tốt cơ sở hạ tầng 

đã được đầu tư. 

Tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình lập, phê duyệt và quản lý 

quy hoạch kiến trúc, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc phối hợp với 

thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất 

lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các 

nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn. 

Quản lý duy tu: Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phải gắn với việc quản lý 

duy tu bảo dưỡng, bảo trì để nâng cao tuổi thọ các công trình sau khi đưa vào sử 

dụng. 

Quản lý dự án: Lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để quản lý dự án, đảm 

bảo chất lượng công trình, có các biện pháp hữu hiệu để chống thất thoát lãng phí 

trong xây dựng, tập trung chỉ đạo, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, chính 

quyền trong công tác giải pháp mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Quảnlýchấtlượng:Tăngcường và nâng cao về công tác quản lý chất lượng 

công trình xây dựng. Kiện toàn bộ máy và phương pháp quản lý để các cấp, các 

ngành, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các chủ đầu tư xây dựng công trình 

quản lý và kiểm soát được chất lượng công trình trong suốt quá trình thực hiện dự 

án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đến khai thác sử dụng công trình. 

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời các tập thể, 

cánhân có thành tích trong quá trình thực hiện và quản lý cơ sở hạ tầng; đồng 

thờităng cường các biện pháp chế tài, xử lý thật nghiêm đối với các trường hợp làm 

hưhỏng thất thoát tài sản trong quá trình xây dựng và sử dụng các công trình. 

 4.5. Về nhân lực 

Đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thành lập các Hợp tácxã, 

tổ hợp tác, ban quản lý có thể vừa tham gia quản lý duy tu bảo dưỡng côngtrình 
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vừa có thể tự thực hiện xây dựng các hạ tầng đơn giản để giảm chi phí đầu tư đồng 

thời tăng nguồn thu nhập. 

5. Kinh phí thực hiện 

Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là 5.265,039 tỷ đồng. Trong đó: 

Vốn ngân sách nhà nước: 2.862,958  tỷ đồng.  

+ Ngân sách huyện:    525,911  tỷ đồng. 

+ Vốn CT MTQG + hỗ trợ có MT:    286,310  tỷ đồng. 

+ Vốn vay ODA:           709  tỷ đồng. 

+ Vốn ngân sách tỉnh: 1.341,737  tỷ đồng. 

+ Vốn doanh nghiệp: 2.326,961  tỷ đồng. 

+ Vốn nhân dân đóng góp:      75,120  tỷ đồng. 

Phân kỳ đầu tư theo các năm: 

Năm 2021  1.389,654 tỷ đồng 

Năm 2022  1.412,783 tỷ đồng 

Năm 2023  1.206,586 tỷ đồng 

Năm 2024  1.077,248 tỷ đồng 

Năm 2025     173,768 tỷ đồng 

Các danh mục công trình bổ sung phát sinh từ nguồn ngân sách cấp trên cấp,  

các danh mục kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp khi thực hiện sẽ được điều chỉnh 

để phù hợp trong quá trình thực hiện đề án.  

6. Hiệu quả đề án 

Đề án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế  xã hội và môi 

trường, là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật của huyện Bắc Hà. 

Đầu tư công trình giao thông trọng điểm đường Bắc Hà - Bắc Ngầm, đường 

Bắc Hà - Lùng Phình, đường QL4 (Lùng Phình) - Xín Mần (Hà Giang) cùng 13 

tuyến cô oét mang tính quyết định đến tăng trưởng kinh tế của Bắc Hà. Hệ thống 

giao thông đồng bộ là cầu nối kết nối trung tâm kinh tế giữa huyện và tỉnh, giữa 

các huyện lân cận, nâng lực vân tải hàng hoá được nâng cao, giao thông được 

thông suốt an toàn. 

Đầu tư xây dựng Chùa núi 3 mẹ con, mở rộng khu vực quảng trường, Cải 

tạo nâng cấp sân vận động Bắc Hà, Khu trung tâm hành chính huyện, Bến xe tĩnh.. 

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Bắc Hà, hướng tới đưa Bắc Hà thành 

khu du lịch, thương mại dịch vụ thu hút khách du lịch đến với Bắc Hà.  

Đầu tư hạ tầng thương mại giúp đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, giao lưu, 

buôn bán, trao đổi sản xuất hàng hoáhoạt động thương mại phát triển góp phần 

phát triển kinh tế xã hội của huyện. 
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Đầu tư cơ sở vật chất giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút 

trẻ em trong độ tuổi đến trường, phát triển đội ngũ tri thức xây dựng huyện nhà 

ngày càng phát triển. 

Đầu tư hạ tầng y tế góp phần nâng caochất lượng khám chữa bệnhchonhân 

dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Đầu tư hạ tầng cấp thoát nước, thủy lợi đảm bảo tưới tiêu. 

Việc triển khai đồng bộ các dự án đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sẽ 

tăng thu ngân sách, tái đầu vào các công trình khác. 

Thực hiện Đề án sẽ là cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

giảm tiêu hao năng lượng điện. Chủ động trong việc phòng chống bão lũ, giúp ứng 

phó với biến đổi khí hậu… 

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo đề án: Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Huyện uỷ thường xuyên, trực tiếp là các đồng chí Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Đề án. 

2. Triển khai đề án 

Giao UBND huyện chỉ đạo: 

2.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án. Tham mưu 

UBND huyện ban hành kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn thực hiện các các quan 

điểm, định hướng và mục tiêu trong đề án. 

2.2. Các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục, Phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, Phòng văn hoá thông tin, Trung tâm y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện. 

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện 

Đề án và các dự án có hiệu quả, cấp phát, giám sát và quyết toán các nguồn ngân 

sách thuộc thẩm quyền. 

3. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân về Đề án. 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn: Căn cứ vào nội dung Đề án xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đề án trên địa bàn đảm bảo phù hợp với mục 

tiêu đề án và thực tiễn địa phương. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung 

mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.. 

5. Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực 
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hiện đề án với Huyện uỷ; chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện đề án cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đảm bảo hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Hằng năm có báo cáo sơ kết Đề 

án; sơ kết giữa nhiệm kỳ và kết thúc nhiệm kỳ tổ chức tổng kết thực hiện đề án. 

Trên đây là Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ 

thuật nông thôn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

- Các Ban XDĐ, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- TT. Huyện ủy, HĐND,UBND huyện, 

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện, 

- Các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 

- Lưu VT-VPHU. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hòa 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

DANH SÁCH PHỤ BIỂU ĐÍNH KÈM 

 

1. Biểu số 01: Mục tiêu đề án giai đoạn 2021-2025 

2. Biểu số 02: Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện đề án (Phân kỳ theo năm) 

3. Biểu số 03: Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện đề án (Tổng hợp theo nguồn vốn) 

4. Biểu chi tiết 01a-ĐA: Chi tiết nhu cầu đầu tư cầu ngầm. 

5. Biểu chi tiết 01b-ĐA: Chi tiết nhu cầu đầu tư đường giao thông. 

6. Biểu chi tiết 02-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng thủy lợi. 

7. Biểu chi tiết 03-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng quy hoạch cụm công nghiệp. 

8. Biểu chi tiết 04-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng điện nông thôn. 

9. Biểu chi tiết 05-ĐA: Nhu cầu đầu tư cấp nước sinh hoạt. 

10. Biểu chi tiết 06-ĐA: Nhu cầu đầu tư bãi rác, nghĩa trang. 

11. Biểu chi tiết 07-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng thông tin và truyền thông. 

12. Biểu chi tiết 08-ĐA: Nhu cầu cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

13. Biểu chi tiết 09-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng giáo dục - đào tạo. 

14. Biểu chi tiết 10-ĐA: Hiện trạng và nhu cầu đầu tư hạ tầng y tế. 

15. Biểu chi tiết 11-ĐA: Nhu cầu đầu tư hạ tầng văn hóa - thể thao. 

16. Biểu chi tiết 12-ĐA: Danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật khác  

 

 


		2021-02-06T23:03:18+0700


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-12-31T07:57:53+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Huyện ủy Bắc Hà<HUBACHAQTC1@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!




