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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đ/c Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 86 
–––––––––––––– 

 

Ngày 07/11/2022, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài 

nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo tiến độ thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

nông trường, lâm trường quốc doanh, đất do cộng đồng dân cư và UBND cấp xã 

quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đề án 86) do Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các 

sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải - Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Hoàng Liên; 

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, đồng chí Hoàng 

Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 

Đánh giá chung: Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn 

gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đề án 86) và 

Thông báo kết luận số 152/TB-VPUBND ngày 20/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh, nhìn chung trong thời gian qua một số địa phương (Bắc Hà, Mường Khương), 

đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của 

Thường trực UBND tỉnh và cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, như: Thành lập Ban Chỉ 

đạo, ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trình HĐND cấp huyện danh 

mục công trình dự án và tổ chức khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật dự toán  và tổ chức 

phê duyệt theo quy đinh... Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số địa phương chưa tích 

cực, chủ động và quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 86 trên địa bàn.  

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo đúng 

tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt, góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả 

quản lý sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và diện tích đất rừng 

do UBND xã, cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các sở, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

1. Đối với UBND thành phố Lào Cai: 



- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ, quyết định 

phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán, tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức 

thực hiện Đề án (Dự án) đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian tổ 

chức đấu thầu dự án xong trước ngày 15/12/2022. 

- Chủ động ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các 

nhiệm vụ của Đề án đã được phê duyệt. Đồng thời, xác định các khu vực nhạy cảm, 

khu vực có nguy cơ lấn chiếm đất và ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện để quản lý, sử dụng đất có hiệu quả theo mục tiêu Đề án được duyệt. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ của 

Đề án nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ 

chức trên địa bàn…; vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy động tối 

đa nguồn lực xã hội hóa (nguồn lực, kinh phí xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc 

và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện), đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kết 

thúc Đề án trên địa bàn trước ngày 30/6/2023. 

2. Đối với UBND huyện Mường Khương và UBND huyện Bắc Hà: 

- Hoàn thiện hồ sơ và quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán xong 

trước ngày 15/11/2022. 

- Tổng hợp và đề xuất phương án giao vốn, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét để tổ chức triển khai thực hiện trên nguyên tắc Sở Tài chính 

tham mưu giữ khoảng 5%/ tổng số kinh phí của dự án (kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 

của tỉnh) để đảm bảo quyết toán, UBND các huyện chủ động bố trí kinh phí đối ứng 

để tổ chức triển khai thực hiện. 

- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện Đề án (Dự án) 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian tổ chức đấu thầu dự án, lựa 

chọn nhà thầu xong trước ngày 31/01/2023. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ của 

Đề án nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ 

chức trên địa bàn…; vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy động tối 

đa nguồn lực xã hội hóa (nguồn lực, kinh phí xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc 

và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện), đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn 

đấu kết thúc Đề án trên địa bàn trước ngày 31/12/2023. 

3. Đối với các địa phương còn lại (Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo 

Yên, Si Ma Cai, Sa Pa): 

- Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong tháng 11/2022 và phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán 

(sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và văn bản tham gia 

ý kiến của Tổng cục Đất đai). Thời gian phê duyệt xong trước ngày 10/12/2021. 

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, trình kỳ họp cuối năm 2022 của 

HĐND cùng cấp để xem xét, giao vốn thực hiện dự án. 



- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện Đề án (Dự án) 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian tổ chức đấu thầu dự án, lựa 

chọn nhà thầu xong trước ngày 31/01/2023. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ của 

Đề án nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ 

chức trên địa bàn…; vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và huy động tối 

đa nguồn lực xã hội hóa (nguồn lực, kinh phí xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc 

và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện), đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn 

đấu kết thúc Đề án trên địa bàn trước ngày 31/12/2023. 

4. Đối với Vườn Quốc gia Hoàng Liên: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sản 

phẩm bản đồ ranh giới sử dụng đất của Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo dự án được 

duyệt tại Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 30/6/2020, theo ý kiến thẩm định của 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian 

thực hiện xong trước ngày 15/11/2022, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2022. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

5.1. Hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thị xã lập hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật - dự toán của UBND các huyện, thị xã; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên 

quan tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, gửi văn bản xin ý kiến của Tổng 

cục Đất đai theo quy định. 

5.2. Căn cứ quy định của pháp luật và trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính liên 

quan đến việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 1284/QĐ-TTg ngày 25/10/2022, tham mưu giúp UBND 

tỉnh phương án điều chỉnh Đề án, phẩn bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để tổ chức 

thực hiện Đề án. 

5.3. Chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Bảo Yên rà soát, xác định 

rõ ranh giới, diện tích, nguồn gốc đất của các hộ gia đình, cá nhân và hồ sơ pháp lý 

về đất đai. Trên cơ sở rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên và Công ty TNHH Lâm nghiệp Văn Bàn xây 

dựng phương án sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Đối với diện tích đất giao cho hai doanh nghiệp). Thời gian thực hiện xong 

trước ngày 30/11/2022. 

6. Giao UBND huyện Văn Bàn: Khẩn trương lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – 

dự toán đối với diện tịch của Khu bảo tồn Hoàng Liên – Văn Bàn để tổ chức thực 

hiện thống nhất trên địa bàn. Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán, UBND huyện 

Văn Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Sở Tài chính thống nhất phương án tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

7. Giao Sở Tài chính: Tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn của các địa phương, 

tham mưu giúp UBND tỉnh phương án giao vốn cho các địa phương để tổ chức triển 



khai thực hiện theo nguyên tắc Sở Tài chính tham mưu giữ lại khoảng 5%/ tổng số 

kinh phí của dự án (kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh) để đảm bảo quyết toán và 

ưu tiên giao vốn cho các địa phương hoàn thiện hồ sơ trước để tổ chức triển khai 

thực hiện. 

8. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng măc, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả, gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các sở, ngành chuyên môn hướng dẫn theo quy định. Đối với các nội dung 

vượt quá thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kịp 

thời báo cáo và đề xuất phương án giải quyết. 

9. Hằng tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gửi báo 

cáo tiến độ và kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. 

10. Việc thực hiện Đề án 86 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu các sở, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn 

vị kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất 

để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vước mắc. 

11. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực 

hiện của các đơn vị; tham mưu Thường trực UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị thực 

hiện chậm chễ, không đảm bảo tiến độ đề ra. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh thông báo 

để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy các huyện; 
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông vận tải - XD, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, Tư 
pháp, Vườn Quốc gia Hoàng Liên; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, NLN1, TNMT1,2. 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Công Khanh 
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