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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Lào Cai, ngày     tháng      năm 2022 

Kính gửi:   
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và 
Môi trường, Giao thông vận tải - Xây dựng, Y tế, Nông 

nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và 
Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về 

nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tại văn bản số 3447/SGTVTXD-

QHKT ngày 19/10/2022 về tham mưu đề xuất nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh 

theo kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 11/8/2022. 

Để nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 về lĩnh vực Giao thông vận tải - Xây dựng phù hợp với người cao tuổi, 

người khuyết tật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Về quy hoạch xây dựng đô thị 

Yêu cầu các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã 

được phê duyệt, cần tính toán đảm bảo khả năng tiếp cận, sử dụng của người cao 

tuổi, người khuyết tật, đặc biệt là đối với các công trình công cộng, các khu vườn 

hoa, công viên, cây xanh trong đô thị, các khu dân cư. 

2. Về việc điều chỉnh, hoàn thiện các thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn về 

nhà ở và công trình công cộng đảm bảo phù hợp cho người cao tuổi, người 

khuyết tật sử dụng, tiếp cận 

- Các cơ quan thẩm định, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra trên địa 

bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức, thiết kế các công trình công công cộng đảm bảo 

phù hợp, đủ điều kiện để người khuyết tật, người cao tuổi tiếp cận, sử dụng; tuân 

thủ Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD của Bộ Xây dựng quy định về Xây dựng 

công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng trong các công trình xây dựng mới, 
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cải tạo gồm nhà chung cư và công trình công cộng. Theo đó, công trình công cộng 

bao gồm: Trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước; cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở 

giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, TDTT; công trình khách sạn, thương mại, 

dịch vụ; nhà ga, bến tàu, bến xe, đường, hè phố, hầm đi bộ, cầu vượt, các công 

trình hạ tầng kỹ thuật và tiện ích đô thị khác (nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà vệ sinh 

công cộng, điểm chờ xe buýt, máy rút tiền tự động, điểm truy cập internet công 

cộng…); đặc biệt chú ý trong thiết kế đường và vỉa hè, đường lên xuống các công 

trình và các chi tiết thiết kế đặc thù cho người già và người khuyết tật (như tay 

vịn phụ của cầu thang; có thang máy; ưu tiên khu vực phục vụ người già và khuyết 

tật ở tầng thấp...).  

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cần tăng cường kiểm soát, hướng dẫn 

các Chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra, thẩm định thiết kế các công trình nhà ở 

và công trình công cộng đảm bảo điều kiện tiếp cận với người khuyết tật, người 

cao tuổi. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đơn vị trong lĩnh vực 

hoạt động đầu tư xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn cho các địa phương đảm bảo 

việc áp dụng vận dung Quy chuẩn, Tiêu chuẩn đồng bộ và sát với thực tiễn. 

3. Về cung cấp nước sạch đô thị và nông thôn 

- Các đơn vị kinh doanh sản xuất nước sạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai phối 

hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước để 

điều chỉnh chế độ khai thác và có phương án xử lý hiệu quả, đối với nước sạch đã 

xử lý định kỳ kiểm tra theo quy định. Giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt các tuyến 

ống mới, thay thế các tuyến ống cũ, các điểm khởi thủy cấp nước cho khách hàng 

mới; kiểm tra, giám sát công tác thử áp lực, xúc xả đường ống trước khi đưa vào 

khai thác sử dụng... đảm bảo chất lượng. 

- Các địa phương, sở, ngành tăng cường công tác quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Tăng cường 

công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cấp nước tại khu vực nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về cấp nước an toàn cho 

người dân, cán bộ cấp cơ sở, tổ quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn, thông qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao, khuyến khích người dân 

tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh 

môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng... hưởng ứng ngày lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường. 

4. Về giao thông vận tải 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, 

bến xe khách: (i) Hỗ trợ hành khách là người khuyết tật, người cao tuổi khi làm 

thủ tục tại quầy bán vẽ; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xe lăn, xe nâng hoặc bố trí 

nhân viên đi cùng phục vụ người khuyết tật, người cao tuổi; (ii) Tổ chức tuyên 
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truyền cho đội ngũ lái xe, phụ xe về việc hỗ trợ hành khách là người khuyết tật, 

người cao tuổi khi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. 

- Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị vận tải thực 

hiện miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật, 

người cao tuổi khi tham gia giao thông theo quy định. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi (t/h); 
- TT.UBND tỉnh (b/cáo); 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, VX2, TH4, QLĐT1 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Nguyễn Trọng Hài  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T21:48:46+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Trọng Hài<nthai-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:41:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:41:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:41:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:42:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




