
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÁT XÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /KH-UBND Bát Xát, ngày         tháng      năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai

 về phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025”

 năm 2023 trên địa bàn huyện Bát Xát

Căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát

triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
về triển khai thực hiện “Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển dịch
vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 29/4/2021 của Huyện ủy Bát Xát về việc
triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Bát Xát.

UBND huyện Bát Xát ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án số 02-
ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2020 - 2025” năm 2023 trên địa bàn huyện Bát Xát, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đảm bảo
tính khoa học, đồng bộ và đạt hiệu quả.

2. Yêu cầu

Bám sát vào các mục tiêu của Đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm
vụ của Đề án trong năm 2023, bảo đảm tiến độ và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội
dung và giải pháp được nêu trong Đề án.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các nội
dung, nhiệm vụ trên địa bàn thuộc lĩnh vực, thẩm quyền quản lý.

II. MỤC TIÊU

1. Cơ cấu ngành thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn năm 2023 đạt
33,1%; cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng đạt 28%

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội trên địa bàn năm 2023 đạt
2.300 tỷ đồng.

3. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 8.600 tỷ đồng, giá trị sản
xuất TTCN đạt 400 tỷ đồng.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quy hoạch

- Phối hợp với các sở, ngành triển khai một số quy hoạch trên địa bàn, cụ thể

như sau: 

+ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quy hoạch phân khu KCN Cốc Mỳ - Trịnh Tường.
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+ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại, CM phức hợp Quang Kim (280 ha).

+ Quy hoạch chi tiết khu TMCN, dịch vụ đô thị xã Bản Qua - thị trấn Bát Xát,

huyện Bát Xát (240,4 ha).

- Triển khai thực hiện một số quy hoạch trên địa bàn, cụ thể:

+ Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát;

+ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết trung tâm xã Bản Qua, huyện Bát Xát

+ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết trung tâm xã Quang Kim;

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tổ 11 thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

- Triển khai công tác lập quy hoạch tại các khu dân cư đô thị Y Tý, hoàn thành

trong năm 2023 và thu hút đầu tư hạ tầng thúc đẩy phát triển du lịch.

- Triển khai công tác lập quy hoạch tại một số điểm dân cư nông thôn tại các

xã biên giới nằm trong phạm vi khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

2. Về xây dựng kết cấu, hạ tầng

2.1. Đầu tư hạ tầng giao thông

- Phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa
bàn như: Cầu biên giới qua Sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối; dự án đầu
tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh 156, 156b, 155 và 158.

- Sớn hoàn thành công tác GPMB, bàn giao tuyến cho việc thi công tuyến
đường Kim Thành - Ngòi Phát lên 45m và giải quyết vướng mắc liên quan đến việc
di dời, đền bù GPMB cho các hộ dân tại khu cửa khẩu Bản Vược. 

- Triển khai đầu tư các công trình đường GTNT theo chương trình mục tiêu

xây dựng nông thôn mới cho các thôn bản nằm trong quy hoạch chung Khu kinh tế
cửa khẩu tỉnh Lào Cai. 

2.2. Đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ

- Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ

đối với các dự án chợ: Chợ trung tâm Bát Xát, chợ Bản Vược. Đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng thương mại tại xã A Lù, hình thành điểm mau bán, trao đổi hàng hoá cho
người dân trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện: (1) Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh
xăng dầu; (2) Định hướng phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai
đoạn 2020 - 2025; thu hút, đề xuất các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống
các chợ trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh việc trao đổi với chính quyền huyện Hà Khẩu, huyện Kim Bình -
Vân Nam (Trung Quốc) về việc thiết lập các cặp chợ biên giới trên địa bàn và đẩy
nhanh tiến độ triển khai dự án cầu biên giới tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

- Đẩy nhanh tiến độ và sớm đi vào hoạt động dự án: Khu công viên vui chơi
giải trí Bát Xát và khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực Y Tý…

3. Phát triển hạ tầng công nghiệp

- Phối hợp với các sở ngành từng bước triển khai Quy hoạch phân khu KCN
Cốc Mỳ - Trịnh Tường.

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công nghiệp trên
địa bàn: Dự án nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện CNC, dự án đầu tư hạ tầng kỹ

thuật CCN Bát Xát; dự án trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống và chế biến dược liệu…



3
- Tiếp tục thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu,

đầu tư các dự án công nghiệp tại các khu chức năng đã được phê duyệt quy hoạch chi
tiết trong khu Kim Thành - Bản Vược.

4. Về phát triển thương mại và dịch vụ

4.1. Dịch vụ logistics

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển Logictics trên địa bàn tỉnh
Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” trên địa bàn huyện Bát Xát trong đó

tập trung một số nội dung: 

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu logistics đã được UBND tỉnh phê duyệt
quy hoạch chi tiết (Khu Logistics và hậu cần 332ha)

- Thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng và phát

triển các dịch vụ như: Dịch vụ vận tải đa phương thức, thu gom, tập hợp hàng hoá và

giao hàng…

4.2. Thương mại điện tử

Thực hiện theo lộ trình tại Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Khuyến khích các hình thức thương mại hiện đại, đầu tư cơ sở hạ tầng phát

triển thương mại và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại khu vực nông thôn và đẩy
mạnh tiêu thụ nông sản thế mạnh của huyện: Chuối, dứa, ngô, gạo…

4.3. Dịch vụ du lịch, văn hoá tâm linh và các dịch vụ khác

- Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tại xã Y Tý nhằm kết nối với khu du
lịch quốc gia Sa Pa; thu hút các dự án đầu tư tại các xã: Mường Hum, Y Tý, Bản
Qua, A Mú Sung…

- Hoàn thiện dự án xây dựng Đền mẫu Trịnh Tường giai đoạn 2, phấn đấu hoàn

thành, đi vào hoạt động trong quý II/2023. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ ngân hàng trên

địa bàn, phát triển các loại hình thanh toán…

- Ngoài ra đẩy mạnh việc thu hút, tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ

khác như: Bảo hiểm, khai báo hải quan…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị

trấn triển khai thực hiện kế hoạch này.

Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung của
kế hoạch và đề ra giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch trong năm 2023.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ, tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn
kinh phí triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, các công trình/dự án do ngân sách

huyện đảm bảo.

Tham mưu đề xuất các nguồn kinh phí triển khai thực hiện các chương trình về

phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại - dịch vụ thông qua các chương trình

khuyến khích, hỗ trợ.
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3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu, nghiên cứu bố trí hợp lý quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp tham
gia đầu tư lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm
bám sát với các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin

Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án số 05-ĐA/HU ngày 01/12/2020
của BCH Đảng bộ huyện Bát Xát về “Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa của dân tộc huyện Bát Xát giai đoạn 2020 - 2025” gắn với nội dung,
nhiệm vụ của kế hoạch này.

Thu hút phát triển các loại hình dịch vụ gắn với du lịch trên địa bàn, tập trung
tại các điểm du lịch.

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trong năm 2023 nhằm đưa
phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh
tranh trên thị trường hướng tới xuất khẩu.

6. Trung tâm phát triển quỹ đất

Phối hợp với các sở ngành, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thu hồi, GPMB
tại các dự án đang triển khai như: Các khu chức năng, Khu công viên vui chơi giải trí,
chợ trung tâm Bát Xát; cầu biên giới qua sông Hồng…

7. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của
kế hoạch đảm bảo sự thống nhất và phụ hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

8. Chế độ báo cáo

- Nội dung báo cáo: Tình hình thực hiện theo định kỳ 6 tháng và cả năm về các

nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

- Thời gian báo cáo: Các cơ quan, đơn vị báo cáo về cơ quan chủ trì (Phòng

Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 15/6/2023 và trước ngày 15/12/2023 đối với
báo cáo năm.

Trên cơ sở các nội dung của kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- TT. Huyện ủy;
- TT: HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan: Phòng KTHT, TNMT,

 TC-KH; TT PTQĐ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Huy
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