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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ NĂM 

(Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
HĐND tỉnh Lào Cai quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Lào Cai quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Lào Cai Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Lào Cai về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai, về giao dự toán các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; 

 Xét tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Hà về việc xin ý kiến Kế hoạch thực hiện các Chương trình 
MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 
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QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thống nhất kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà như sau: 

 1. Mục tiêu 

 Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 7%/năm trở lên theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tỷ lệ hộ 
nghèo trên địa bàn các xã nghèo giảm từ 10%/năm trở lên. 

 Phấn đấu đến năm 2025 đưa Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo. 

 Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đến năm 

2025 tăng trên 2,5 lần so với năm 2020; 

 Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
các dân tộc; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, 

văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; tăng 
cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo 

hiểm y tế. 

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Tiêu 

chí số 01 về Quy hoạch, tiêu chí số 05 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, tiêu chí 7 
về Môi trường, tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống, tiêu chí số 9 về Hệ 

thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. 

Duy trì 7 xã đã được công nhận, phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn trong 

giai đoạn 2022-2025, lũy kế 11 xã đạt chuẩn/18 xã, đạt 61,11%. Không có xã 

hoàn thành dưới 15 tiêu chí. 

2. Nguyên tắc phân bổ vốn 

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi: 

Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh Lào 

Cai, quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh Lào 
Cai quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

c) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 

Theo quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
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trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành. 

3. Khả năng huy động vốn: Tổng số 1.089.956 triệu đồng, trong đó: 

 a) Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025: 861.465 triệu đồng 

 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và Miền núi: Tổng số danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 
2021-2025: 94 danh mục với tổng kinh phí đầu tư là: 520.029 triệu đồng. (Ngân 
sách Trung ương: 328.893 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 96.920 triệu đồng, ngân 

sách huyện: 51.517 triệu đồng, Huy động cộng đồng: 42.698 triệu đồng).  

 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng số danh mục giao 

chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025: 07 danh mục với tổng mức đầu tư: 

236.936 triệu đồng (ngân sách Trung ương 205.982 triệu đồng, ngân sách tỉnh 
24.954 triệu đồng, ngân sách huyện 6.000 triệu đồng). 

 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tổng số danh mục 
chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025: 15 danh mục với tổng kinh phí đầu tư là: 

104.500 triệu đồng. (Ngân sách Trung ương: 36.624 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 
50.219 triệu đồng, ngân sách huyện: 12.122 triệu đồng, Huy động cộng đồng: 

5.535 triệu đồng).  

( Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 b) Vốn Kinh phí Sự nghiệp giai đoạn 2021-2025: 228.491 triệu đồng 

 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và Miền núi: Danh mục dự án đề xuất đâu tư thực hiện 
theo chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi là: 10 dự án với tổng mức đầu tư: 126.525 triệu đồng (vốn ngân sách 
Trung ương 126.525 triệu đồng). 

 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Danh mục dự án đề xuất 

đầu tư thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp) 

gồm: 06 dự án với tổng mức đầu tư với tổng mức đầu tư: 100.271 triệu đồng 
(vốn ngân sách Trung ương 100.271 triệu đồng). 

 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Danh mục dự án đề 
xuất đầu tư thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025:gồm 02 nội 

dung với tổng mức đầu tư: 1.695 triệu đồng (vốn ngân sách Trung ương 1.695 
triệu đồng).  

( Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

 c) Vốn ngân sách xã và huy động nhân dân đóng góp 

 Đối với các xã có nguồn thu ngân sách cấp xã từ tiền sử dụng đất để thực 

hiện đầu tư thì huy động tối đa nguồn lực của xã vào thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của các Chương trình Mục tiêu quốc gia (đặc biệt các tiêu chí NTM 
trong giai đoạn 2021 - 2025). 

 Huy động nhân dân cùng tham gia thực hiện các dự án thực hiện các 
Chương trình MTQG trong giai đoạn này, riêng đối với các dự án sự nghiệp hạn 

chế tối đa việc hỗ trợ kinh phí trực tiếp, tập trung đầu tư con người, trong đó 
trọng tâm chính là hỗ trợ có điều kiện. Đối với các dự án đầu tư liên xã, vùng 
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mang tính trọng điểm cấp huyện vận động nhân dân hiến đất, chỉ đền bù hoa 

màu và tài sản trên đất. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh kế hoạch gửi các sở, ngành cấp tỉnh 

theo quy định. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chịu trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa X - Kỳ 

họp thứ Năm (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) thông qua ngày 03 tháng 7 
năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐND - UBND tỉnh; 
- Các sở, ban , ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT: HU -HĐND-UBND huyện; 
- Đại biểu hội đồng nhân dân huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- HĐND - UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. CT.HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Duy Hòa 

 



Đầu tư
phát triển

Kinh phí sự
nghiệp

Tổng số
Đầu tư

phát triển
Kinh phí
sự nghiệp

Tổng số
Đầu tư

phát triển
Kinh phí
sự nghiệp

Tổng số
Đầu tư

phát triển
Kinh phí sự

nghiệp

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12

TỔNG SỐ   799.990   571.499   228.491   306.253   205.982   100.271   38.319   36.624   1.695   455.418   328.893   126.525 

A Cơ quan cấp huyện   575.059   376.648   198.411   285.655   205.982   79.673   1.695   -     1.695   287.709   170.666   117.043 

1 Phòng Lao động TB & XH   39.674   -     39.674   23.450   23.450   -     -     -     16.224   -     16.224 

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT   76.735   7.021   69.714   29.703   29.703   1.695   -     1.695   45.337   7.021   38.316 

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng   4.990   -     4.990   4.990   4.990   -     -     -     -     -     -   

4 Phòng Dân tộc   29.894   -     29.894   -     -     -     -     -     29.894   -     29.894 

5 Phòng Văn hóa, thông tin   29.904   10.000   19.904   16.041   16.041   -     -     -     13.863   10.000   3.863 

6 Phòng Tư pháp   762   -     762   -     -     -     -     -     762   -     762 

7 Trung tâm y tế huyện   13.274   -     13.274   4.127   4.127   -     -     -     9.147   -     9.147 

8 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

9 Trung tâm văn hóa, TT-TT   1.362   -     1.362   1.362   1.362   -     -     -     -     -     -   

10 Hạt Kiểm lâm huyện   11.094   -     11.094   -     -     -     -     -     11.094   -     11.094 

11 Hội phụ nữ huyện   7.743   -     7.743   -     -     -     -     -     7.743   -     7.743 

12 Ban QLDA - ĐTXD   359.627   359.627   -     205.982   205.982   -     -     -     -     153.645   153.645   -   

B UBND các xã   224.931   194.851   30.080   20.598   -     20.598   36.624   36.624   -     167.709   158.227   9.482 

1 Xã Tả Van Chư   11.397   10.698   699   -     -     -     -     -     11.397   10.698   699 

Biểu số 1. Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ - HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Bắc Hà) 

ST
T

Tên đơn vị Tổng số

Trong đó
Chương trình MTQG Giảm

nghèo bền vững
Chương trình MTQG Xây

dựng nông thôn mới

Chương trình MTQG Phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

Đơn vị tính: triệu đồng



2 Xã Bản Liền   13.010   12.369   641   -     -     -     -     -     13.010   12.369   641 

3 Xã Lùng Cải   11.480   10.808   672   -     -     -     -     -     11.480   10.808   672 

4 Xã Nậm Lúc   11.195   10.541   654   -     -     -     -     -     11.195   10.541   654 

5 Xã Tả Củ Tỷ   11.560   10.719   841   -     -     -     -     -     11.560   10.719   841 

6 Xã Bản Cái   11.258   10.575   683   -     -     -     -     -     11.258   10.575   683 

7 Xã Thải Giàng Phố   13.080   12.317   763   -     -     -     -     -     13.080   12.317   763 

8 Xã Nậm Khánh   12.705   12.013   692   -     -     -     -     -     12.705   12.013   692 

9 Xã Hoàng Thu Phố   16.221   15.451   770   -     -     -     -     -     16.221   15.451   770 

10 Xã Lùng Phình   11.377   10.605   772   -     -     -     -     -     11.377   10.605   772 

11 Xã Cốc Ly   11.585   10.729   856   -     -     -     -     -     11.585   10.729   856 

12 Xã Tà Chải (1 thôn ĐBKK)   6.650   6.551   99   -     -     5.232   5.232   -     1.418   1.319   99 

13 Xã Na Hối (2 thôn ĐBKK)   8.018   7.869   149   -     -     5.232   5.232   -     2.786   2.637   149 

14 Xã Bảo Nhai  (2 thôn ĐBKK)   8.044   7.869   175   -     -     5.232   5.232   -     2.812   2.637   175 

15 Xã Nậm Đét  (1 thôn ĐBKK)   6.634   6.551   83   -     -     5.232   5.232   -     1.402   1.319   83 

16 Xã Bản Phố  (6 thôn ĐBKK)   10.891   10.506   385   -     -     5.232   5.232   -     5.659   5.274   385 

17 Xã Cốc Lầu  (4 thôn ĐBKK)   10.798   10.506   292   -     -     5.232   5.232   -     5.566   5.274   292 

18 Xã Nậm Mòn (4 thôn ĐBKK)   10.762   10.506   256   -     -     5.232   5.232   -     5.530   5.274   256 

19
UBND các xã, chờ phân bổ chi
tiết sau khi có hướng dẫn

  28.266   7.668   20.598   20.598   20.598   -     -     -     7.668   7.668   -   



(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)

=8+12+16+17+
18

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (19)

TỔNG CỘNG   861.465   571.499   328.893   36.624   205.982   241.733   172.093   69.639   48.233   571.499 

A
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ
MIỀN NÚI

  -     520.029   328.893   328.893   -     -     148.437   96.920   51.517   42.698   328.893 

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt 

05 công trình CNSH và hỗ trợ đất sinh hoạt
cho người dân trên địa bàn

  18.209   17.219   17.219   -     -     -     -     -     990   17.219 

1 Cấp nước sinh hoạt thôn Đội 3, xã Bản Liền
Đập đầu mối, bể lọc, đường ống, đồng hồ…

phục vụ cho 45 hộ dân hưởng lợi
Hộ 45,0 22-25 1.930 1.750 1.750 0 180 1.750

2 Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố
Đập đầu mối, bể lọc, đường ống, đồng hồ phục

vụ cho 94 hộ và 02 điểm trường
Hộ 94,0 22-25 2.550 2.350 2.350 0 200 2.350

3 Cấp nước sinh hoạt thôn Nậm Hán 2, xã Cốc Ly
Đập đầu mối, bể lọc, đường ống, đồng hồ phục

vụ cho 75, Chiều dài L = 3,3Km. Hộ 75,0 22-25 2.512 2.302 2.302 0 210 2.302

4
Câấp nước sinh hoạt thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải
Giàng Phố

Đập đầu mối, bể lọc, đường ống, đồng hồ phục
vụ cho 55, Chiều dài L = 2,0Km.

Hộ 55,0 23-25 1.780 1.580 1.580 0 200 1.580

5 Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Nậm Khánh
Đập đầu mối, bể lọc, đường ống, đồng hồ phục

vụ cho 100 hộ, 02 trường học, Trụ sở, Chiều
dài L = 5,0Km.

Hộ 100,0 23-25 1.769 1.569 1.569 0 200 1.569

6 Hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà Hỗ trợ 128 hộ Hộ 128,0 22-25 7.668 7.668 7.668 0 7.668

II
Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết

7.021 7.021 7.021 7.021

1
Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi
cần thiết trên địa bàn huyện Bắc Hà

7.021 7.021 7.021 7.021

III
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát
huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản
xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

IV
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và
các đợn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

  387.058   202.968   202.968   -     -     142.382   90.865   51.517   41.708   202.968 

ND1 ĐẦU TƯ ĐƯỜNG ĐẾN TT XÃ, LIÊN XÃ Tổng 04 tuyến đường với chiều dài 32,6km 32,6   167.960   52.160   52.160   -     -     115.800   73.133   42.667   -     52.160 

1 Đường vào TT xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà
Tổng chiều dài L = 6,0 km;

Đoạn 1: Từ QL4 đến Trung tâm xã L = 3,8km
km 4,2 22-25   23.500   6.720   6.720   16.780   10.100   6.680   6.720 

TT Nội dung /Tên dự án
Quy mô đầu tư (mô tả quy mô kỹ thuật), số

CT

Khối lượng 

Đơn vị tính (*) Khối lượng
Ghi chúHuy động cộng

đồng 

Khái toán tổng mức đầu tư công trình

Kế hoạch CT
MTQG giai

đoạn 2022-2025
NS cấp huyện

BIỂU SỐ 02

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ - HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Bắc Hà) 

Cộng

Tổng số

Vốn đầu tư NSTW thực hiện các CT MTQG

CHI TIẾT DANH MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NSTW THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC HÀ

Năm KC-
HT

NSĐP

Cộng CT 1719 CT NTM CT GNBV NS tỉnh

Đơn vị tính vốn: Triệu đồng
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2 Đường vào trung tâm xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà

Tổng chiều dài L = 3,0 km;
 Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền

núi; Quy mô Bn=6,5m Bm=6,0m; Mặt đường
BTN C19 dày 7cm thiết kế đảm bảo Eyc = 120
Mpa; mặt đường BTXM cho đoạn có độ dốc

>=10%. Đoạn qua trung tâm xã dài  450m thiết
kế rãnh hộp 60*80. Xây dựng hệ thống ATGT
(Từ TL 160 đến TT xã L = 2,0km; Từ TT xã

đến trường THCS L = 1,0km)

km 3,0 22-25   19.600   4.800   4.800   14.800   10.360   4.440   4.800 

3 Đường vảo TT xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà

 + Tổng chiều dài L = 14,5 km
' Đoạn 1:  Từ QL4D đến TL 159, L = 6,5km:

Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi;
Quy mô Bn=6,5m Bm=6,0m; Mặt đường BTN
C19 dày 7cm thiết kế đảm bảo Eyc = 120 Mpa;
mặt đường BTXM cho đoạn có độ dốc >=10%.

Cải tạo công trình trên tuyến. Xây dựng hệ
thống ATGT

'+ Đoạn 2: Từ TL 159 xã Tả Van Chư đến TT
xã Bản Phố, L = 8,0km: Chỉ sửa chữa nền, mặt
đường, hệ thống thoát nước, bồ sung hệ thống

ATGT và điểm tránh xe theo quy định

km 14,5 22-25   54.820   23.200   23.200   31.620   22.000   9.620   23.200 

4
Đường vào trung tâm xã Nậm Mòn và TT xã Cốc Ly,
huyện Bắc Hà

Tổng chiều dài L = 10,9 km
Đoạn 1: Từ TL153 đến Trung tâm xã Nậm
Mòn L = 7,1 km Thiết kế theo tiêu chuẩn
đường cấp V miền núi; Quy mô Bn=6,5m

Bm=6,0m; Mặt đường BTN C19 dày 7cm thiết
kế đảm bảo Eyc = 120 Mpa; mặt đường BTXM
cho đoạn có độ dốc >=10%. Cải tạo công trình

trên tuyến. Xây dựng hệ thống ATGT
Đoạn 2: Từ TL154 đến Trung tâm xã Cốc Ly;
L = 3,8 km Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp
V miền núi; Quy mô Bn=6,5m Bm=6,0m; Mặt

km 10,9 22-25   70.040   17.440   17.440   52.600   30.673   21.927   17.440 

ND2 ĐẦU TƯ CHỢ NÔNG THÔN 
02 công trình chợ: 01 công trình xây mới, 01

công trình nâng cấp sửa chữa
  11.600   5.800   5.800   -     -     5.700   5.000   700   100   5.800 

1 Xây mới chợ Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà
Xây mới chợ, san gạt mặt bằng  2,35 Ha; chợ

chính, ngoại thất
CT 1,0   10.550   5.000   5.000 5500 5000 500 50   5.000 

2 Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc hà Nhà vệ sinh, các hạng mục phụ trợ khác CT 1,0   1.050   800   800 200 200 50   800 

ND3 ĐẦU TƯ TRẠM Y TẾ XÃ 01 trạm y tế xây mới   5.550   4.000   4.000   -     -     1.350   1.350   -     200   4.000 

1 Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà
Nhà 2 tầng, diện tích sàn khoảng 650m2; Kè,

sân BT, lò đốt bông băng
CT 1,0 22-25 5.550 4.000 4.000 1.350 1.350 200 4.000

ND4 ĐẦU TƯ CƯ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU XÃ 201.948 141.008 141.008 0 0 19.532 11.382 8.150 41.408 141.008

B HUYỆN BẮC HÀ
69 danh mục công trình trong đó 66 tuyến
đường GTNT, 02 trường học và 01 công

187,5 201.948 141.008 141.008 0 0 19.532 11.382 8.150 41.408 141.008

I Xã  Bản Phố 5,3 7.717 5.274 5.274 0 0 592 0 592 1.851 5.274

1
Đường Kháo Sáo - thôn Lả Dì Thàng (xã Tả Văn Chư),
xã Bản Phố 

Bn =6m, BTXM Bm=3,5m; L=1,5km km 1,5 22-25   2.367   1.299   1.299   507   507   561   1.299 

2
Đường nội đồng thôn Háng Dù đi khu sản xuất, xã Bản
Phố 

Mở mới+CP+BTXM  hệ thống thoát nước+
rãnh Bn=6,0m; Bm=3,5m L=2km

km 2,0 22-25   2.684   2.224   2.224   30   30   430   2.224 

3
Đường  thôn Trung La- Hấu Dào -Bản Phố 1 đi khu sản
xuất, xã Bản Phố 

Mở mới+Rải cấp phối+ BTXM Hệ thống thoát
nước Bn=6,0m; Bm=3,5m L=1,8km

km 1,8 22-25   2.666   1.751   1.751   55   55   860   1.751 
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II Xã  Bảo Nhai 5,0 7.882 2.637 2.637 0 0 3.375 1.685 1.690 1.870 2.637

1 Đường Phìn Giàng, xã Bảo Nhai Bn =6m, BTXM Bm=3,5m ;L=2km km 2,0 22-25   3.148   1.724   1.724   676   676   748   1.724 

2 Đường Bản Mẹt, xã Bảo Nhai Bn =6m, BTXM Bm=3,5m; L=3km km 3,0 22-25   4.734   913   913   2.699   1.685   1.014   1.122   913 

III Xã  Tà Chải 30,0 1.519 1.319 1.319 0 0 0 0 0 200 1.319

1 Thuỷ lợi thôn Na Thá, xã Tà Chải Đâp đầu mối, kênh mương, tưới 30Ha Ha 30,0 22-25   1.519   1.319   1.319   -     200   1.319 

IV Xã Na Hối 1,8 3.007 2.637 2.637 0 0 26 0 26 344 2.637

1 Đường Thôn Chỉu Cái (đoạn Ly Chư Phìn), xã Na Hối
 Mở mới + Cấp phối + BTXM L=0,6km, Bn=

6m, Bm=3,5m; rãnh thoát nước...
km 0,6 22-25   1.100   960   960   11   11   129   960 

2
Đường thôn Nhìu Lùng (điểm đầu từ đường TL.153 đến
nhà ông Ngân), xã Na Hối

 Mở mới + Cấp phối + BTXM Bm=3,5m;
L=1,2km

km 1,2 22-25   1.907   1.677   1.677   15   15   215   1.677 

V Xã Nậm Đét 3,4 4.909 1.319 1.319 0 0 2.318 1.397 921 1.272 1.319

1 Đường vào thôn Tống Thượng , xã Nậm Đét L=3,4 km; Bn =6m, BTXM Bm=3,5m km 3,4 22-25   4.909   1.319   1.319   2.318   1.397   921   1.272   1.319 

0

1
Đường trung tâm thôn bản Ngồ Thượng đi khu dân cư,
xã Nậm Mòn

Mở rộng nền Bn=6m, móng CP, BTXM,
Bm=3,5m; L=1,3km

km 1,3 22-25   1.628   837   837   336   336   455   837 

2 Đường Cồ Dề Chải đi khu sản xuất, xã Nậm Mòn
Mở mới  + CP, BTXM L=1,5km; Bn=6,0m;

Bm=3,5m. cống thoát nước ngang 
km 1,5 22-25   2.163   1.512   1.512   21   21   630   1.512 

3
Đường Khu dân cư Sử Chù Chải đi cầu trung đô xã Bảo
Nhai, xã Nậm Mòn

Mở mới  + CP + BTXM, hệ thống thoát nước
L=1km; Bn=6,0m; Bm=3,5m. cống thoát nước

ngang 
km 1,0 22-25   1.498   1.080   1.080   28   28   390   1.080 

4 Đường Ngải Số đi trường học, xã Nậm Mòn
Mở mới  + CP + BTXM  hệ thống thoát nước
L=1,8km; Bn=6,0m; Bm=3,5m. cống thoát

nước ngang 
km 1,8 22-25   2.273   1.845   1.845   28   28   400   1.845 

VII Xã  Cốc Lầu 11,4 12.332 5.274 5.274 0 0 3.868 1.763 2.105 3.190 5.274

1 Đường Khe Thượng - Làng Mới, xã Cốc Lầu Mở rộng nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m km 2,5 22-25   2.840   1.465   1.465   500   500   875   1.465 

2 Đường Làng Mới - Minh Hà, xã Cốc Lầu Mở rộng nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m km 5,0 22-25   4.980   1.167   1.167   2.763   1.763   1.000   1.050   1.167 

3 Đường Làng Mới - Nậm Lòn, xã Cốc Lầu Mở mới nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m km 3,0 22-25   3.408   1.758   1.758   600   600   1.050   1.758 

4 Đường vào thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu
Mở rộng nền + đổ BTXM Bn=6m, Bm=3,5m

L=0,9km
km 0,9 22-25   1.104   884   884   5   5   215   884 

VIII Xã Tả Văn Chư 12,8 14.889 10.698 10.698 0 0 528 333 195 3.663 10.698

1 Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư BTXM L= 0,8 km Bm=3,5m, Bn=6m km 0,8 22-25   1.225   911   911   40   40   274   911 

2 Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Văn Chư
Sửa nền+Cấp phối + BTXM + Cống thoát nước

L=1,2km; Bm=3,5m, Bn=6m
km 1,2 22-25   3.718   2.850   2.850   13   13   855   2.850 

3 Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư Bn=6m, BTXM L=2,5km Bm=3,5m km 2,5 22-25   2.218   1.368   1.368   100   100   750   1.368 

4 Đường Tả Van Chư thượng, xã Tả Van Chư Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m km 3,0 22-25   2.772   2.112   2.112   15   15   645   2.112 

5 Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m km 1,8 22-25   1.683   1.287   1.287   9   9   387   1.287 
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6
Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn Chư huyện
Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai,

Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m km 3,5 22-25   3.273   2.170   2.170   351   333   18   752   2.170 

0

1 Đường Khu Chu Tủng, xã Bản Liền CP + BTXM Bn=4,8m; Bm = 3m, L = 1,05km km 1,1 22-25   1.085   540   540   191   180   11   354   540 

2 Đường Xà Phìn, xã Bản Liền CP + BTXM Bn=4,8m; Bm = 3m, L = 1,21km km 1,2 22-25   1.160   645   645   227   215   12   288   645 

3 Đường thôn đội 3, xã Bản Liền
móng CP, mặt BTXM Bn=4,8m; Bm=3m;

L=1,32km
km 1,3 22-25   1.663   900   900   316   300   16   447   900 

4 Đường Đội 2 đi Pắc Kẹ, xã Bản Liền
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m

L=0,6km
km 0,6 22-25   641   506   506   6   6   129   506 

5
Đường Khu chi tủng - Khu dân cư, xã Bản Liền, xã Bản
Liền

Mở rộng nền Bn=6m; móng CP,
L=1,3km;BTXM, Bm=3,5m

km 1,3 22-25   1.985   1.680   1.680   10   10   295   1.680 

6 Đường Đội 3- Phương Mỵ, xã Bản Liền
Mở rộng nền Bn=6m; L=2,8km;BTXM,

Bm=3,5m
km 2,8 22-25   2.911   2.391   2.391   20   20   500   2.391 

7
Đường  thôn Đội 3, xã Bản Liền đi thôn Nậm Tồn, Nậm
Khánh

Mở rộng nền Bn=6m; Móng CP, L=3,8km;
BTXM, Bm=3,5m

km 3,8 22-25   4.797   3.957   3.957   40   40   800   3.957 

X Xã Lùng Cải 10,3 13.994 10.808 10.808 0 0 312 130 182 2.874 10.808

1 Đường Sín Chải Lùng Chín - Sẻ Chải , xã Lùng Cải 
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m;

L=0.6km
km 0,6 22-25   1.174   946   946   23   23   205   946 

2  Đường Sín Chải Cờ Cải  - Sẻ Chải, xã Lùng Cải 
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m;

L=1,6km
km 1,6 22-25   2.397   1.824   1.824   26   26   547   1.824 

3 Nâng cấp đường Sẻ Chải - khu sản xuất, xã Lùng Cải 
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m;

L=3km
km 3,0 22-25   4.533   3.420   3.420   87   87   1.026   3.420 

4 Đường Sảng Lùng Chín - thôn Nàng Cảng, xã Lùng Cải Mở nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m; L=4km km 4,0 22-25   4.720   3.820   3.820   40   40   860   3.820 

5
Đường Sín Chải Lùng Chín,Lùng Cải - Nà Mổ, xã Lùng
Cải

Mở rộng nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m
L=1,1km

km 1,1 22-25   1.170   798   798   136   130   6   236   798 

0

1 Đường thôn Cốc Đầm, xã Nậm Lúc
Mở rộng nền Bn=6m; Cấp phối + BTXM

L=2km, Bm=3,5m
km 2,0 22-25   2.962   2.160   2.160   154   154   648   2.160 

2 Đường Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc
Mở rộng nền Bn =6m, BTXM Bm=3,5m;

L=3km
km 3,0 22-25   2.971   2.145   2.145   30   30   796   2.145 

3 Đường Nậm Lúc Hạ - Nậm Nỏong , xã Nậm Lúc Mở rộng nền Bn =6m, BTXM Bm=3,5m km 2,0 22-25   2.245   1.430   1.430   20   20   795   1.430 

4 Đường Nậm Lầy - Nậm Kéng, xã Nậm Lúc
Mở rộng nền Bn =6m, BTXM Bm=3,5m ;

L=2,5km
km 2,5 22-25   2.608   1.788   1.788   25   25   795   1.788 

5
Đường từ thôn Nậm Chàm xã Nậm Lúc đi thôn Nậm
Nhìn xã Tân Tiến huyện Bảo Yên

Mở rộng nền Bn=6m, BTXM; Bm=3,5m
L=4,3km

km 4,3 22-25   4.925   3.018   3.018   1.207   1.162   45   700   3.018 

XII Xã Tả Củ Tỷ 11,7 16.572 10.719 10.719 0 0 2.008 1.829 179 3.845 10.719

1 Đường Tả Củ Tỷ - Ngải Thầu, xã Tả Củ Tỷ
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM; Bm=3,5m;

L=3km
km 3,0 22-25   4.988   3.837   3.837   51   51   1.100   3.837 

2 Đường Kha Phàng - Làng Lý, xã Tả Củ Tỷ
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM; Bm=3,5m;

L=1km
km 1,0 22-25   1.700   1.290   1.290   23   23   387   1.290 

3 Đường Sông Lẫm - Bản Ngò, xã Tả Củ Tỷ
Mở rộng nền Bn=6m; CP+BTXM Bm=3,5m;

L=1,7km
km 1,7 22-25   2.984   2.261   2.261   45   45   678   2.261 

4 Đường Sảng Mào Phố - Ngải Thầu, xã Tả Củ Tỷ
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m;

L=3km
km 3,0 22-25   3.450   2.580   2.580   30   30   840   2.580 

5 Đường Sả Mào Phố - Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m;

L=3km
km 3,0 22-25   3.450   751   751   1.859   1.829   30   840   751 

0

1 Đường Ma Sín Chải đến hết thôn, xã Bản Cái
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m

L=0,5km
km 0,5 22-25   713   532   532   21   21   160   532 

2 Đường Làng Mò - khu sản xuất, xã Bản Cái
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM; Bm=3,5m; kè rọ

đá; rãnh dọc L=4,03km
km 4,0 22-25   4.566   3.958   3.958   60   60   548   3.958 

3 Đường Nậm Hành - Ma Sín Chải, xã Bản Cái
Mở rộng nền Bn=6m, móng CP, BTXM,

Bm=3,5m; L=4,5km
km 4,5 22-25   4.807   3.794   3.794   45   45   968   3.794 

4 Đường Làng Cù - Ma Sín Chải, xã Bản Cái
Mở rộng nền và phá đá mở nền Bn=6m;

BTXM Bm=3,5m, . L=1,8km
km 1,8 22-25   3.000   2.291   2.291   46   46   663   2.291 

XIV Xã Thải Giàng Phố 11,2 13.456 10.737 10.737 0 0 1.091 723 368 1.628 10.737
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1 Đường Vào thôn Sán Sả Hồ, xã Thải Giàng Phố
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m,

L=2km
km 2,0 22-25   2.538   2.080   2.080   28   28   430   2.080 

2 Đường Ngài Ma- Túng Pí Lùng, xã Thải Giàng Phố
Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m,
L=4,0km, bổ sung kè rọ đá+ rãnh thoát

km 4,0 22-25   4.990   4.050   4.050   40   40   900   4.050 

3 Đường Sân Bay - Núi ba mẹ con, xã Thải Giàng Phố
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m;

L=1,2km
km 1,2 22-25   1.128   858   858   12   12   258   858 

4 Trường MN Thải Giàng Phố
Nâng tầng nhà lớp học thành nhà 2 tầng gồm

phòng học, phòng bộ môn
phòng 4,0 22-25   4.800   3.749   3.749   1.011   723   288   40   3.749 

XV Xã Nậm Khánh 10,5 11.736 10.444 10.444 0 0 437 0 437 855 10.444

1 Đường Nậm Càng - Nậm Táng Thượng, xã Nậm Khánh
  BTXM L=2,5km, Bn= 6m, Bm=3,5m; kè rọ

đá; rãnh thoát nước; rãnh BTXM……
km 2,5 22-25   3.736   2.850   2.850   31   31   855   2.850 

2 Trường MN Nậm Khánh, xã Nậm Khánh
06 phòng, 3 phòng hoc 03 phòng chức năng +

bếp ăn
phòng 8,0 22-25   8.000   7.594   7.594   406   406   7.594 

XVI Xã Hoàng Thu Phố 9,0 13.908 10.799 10.799 0 0 170 0 170 2.939 10.799

1
Đường thôn Sỉn Giáo Ngài vào khu sản xuất, xã Hoàng
Thu Phố

Mở rộng nền Bn=6m; BTXM Bm=3,5m;
L=2.5km

km 2,5 22-25   4.241   3.225   3.225   49   49   968   3.225 

2 Đường Tả Thồ 2 - Tả Thồ 1, xã Hoàng Thu Phố
Mở mới+CP+BTXM L=1,5km, Bm= 3,5m,
Bn=6m; rãnh thoát nước; rãnh BTXM…..

km 1,5 22-25   3.198   2.415   2.415   58   58   725   2.415 

3
Đường Lao Phú Sáng - Khu nuôi cá lồng, xã Hoàng Thu
Phố

  BTXM L=1km, mở rộng nền Bn= 6m,
Bm=3,5m; rãnh thoát nước; rãnh BTXM…..

km 1,0 22-25   1.700   1.290   1.290   23   23   387   1.290 

4
Đường Lao Phú Sáng - Làng Mới (Cốc Ly), xã Hoàng
Thu Phố

Mở nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m; L=4km km 4,0 22-25   4.769   3.869   3.869   40   40   860   3.869 

0

1 Đường  Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình Mở nền Bn=6m, BTXM Bm = 3,5m L=1,8km km 1,8 22-25   2.578   1.962   1.962   27   27   589   1.962 

2 Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình Mở nền Bn=6m, BTXM Bm = 3,5m L=1,3km km 1,3 22-25   1.867   1.417   1.417   25   25   425   1.417 

3
Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - Khu nhà
ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình

Mở nền Bn=6m, BTXM Bm = 3,5m L=1,8km km 1,8 22-25   2.596   1.962   1.962   45   45   589   1.962 

4 Đường Dân sinh khu vực sau UBND xã, xã Lùng Phình Mở nền Bn=6m, BTXM Bm = 3,5m L=0,5km km 0,5 22-25   729   545   545   21   21   164   545 

5 Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m

L=3,5km
km 3,5 22-25   4.550   2.431   2.431   1.419   1.384   35   700   2.431 

6 Đường nội đồng Túng Súng, xã Lùng Phình Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m km 3,2 22-25   3.008   2.288   2.288   32   32   688   2.288 

0

1 Đường Nậm Hu - Thèn Phùng, xã Cốc Ly
Mở nền Bn=6m, CP + BTXM Bm = 3m

L=3,0km
km 3,0 22-25   4.988   4.078   4.078   30   30   880   4.078 

2 Lùng Xa 1 - Làng Pàm, xã Cốc Ly Mở nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m L=3,0km km 3,0 22-25   4.692   3.570   3.570   51   51   1.071   3.570 

3 Đường Sín Chải - Sín Thèn, xã Cốc Ly
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m

L=3,7km
km 3,7 22-25   3.479   2.646   2.646   37   37   796   2.646 

4 Đường Cốc Ly Thượng, xã Cốc Ly
Mở rộng nền Bn=6m, BTXM, Bm=3,5m;

L=1km
km 1,0 22-25   941   435   435   291   281   10   215   435 

V
Dự án 5: Phát triển giáo dục đáo tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực

10 danh mục trường học với 154 phòng 154,0   97.740   91.685   91.685   -     -     6.055   6.055   -     -     91.685 

1 Trường PTDTBT THCS Bản Liền, huyện Băc Hà
Nhà 3 tầng 12 phòng (có khu WC) + Cải tạo nhà lớp
học 2 tầng thành nhà KTX có WC khép kín, nhà văn

hoá, nhà ăn
 Phòng 12,0  22-25 11.500   10.958   10.958   542   542   10.958 

2 Trường PTDTBT TH&THCS Lùng Cải, huyện Bắc Hà
Nhà 4 tầng 32 phòng, có WC khép kín, tận dụng

tum thang làm chỗ phơi
 Phòng 32,0  22-25 14.500   13.923   13.923   577   577   13.923 

3 Trường PTDTBT TH Nậm Lúc, huyện Băc Hà
Nhà KTX 3 tầng 12 phòng có WC khép kín, 3

phòng quản lý học sinh, tận dụng tum thang để làm
chỗ phơi.

 Phòng 15,0  22-25 5.000   4.662   4.662   338   338   4.662 

4 Trường PTDTBT TH&THCS Tả Củ Tỷ 1, huyện Băc Hà
Nhà 2 tầng nổi làm phòng bộ môn, 1 tầng âm làm

nhà ăn bếp.
 Phòng 4,0  22-25 6.500   6.107   6.107   393   393   6.107 

5 Trường PTDTBT TH&THCS Bản Cái, huyện Bắc Hà
Nhà 3 tầng 04 phòng  học, 8 phòng bộ môn có WC
khép kín; xây mới 01 nhà WC 2 tầng nối vào khu

KTX đã có, tầng 3 tận dụng làm sân phơi.
 Phòng 12,0  22-25 11.000   9.407   9.407   1.593   1.593   9.407 
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6 Trường PTDTBT THCS Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà
Nhà KTX 4 tầng 32 phòng ở có WC khép kín, bếp,

phòng ăn tầng 1, 3 phòng quản lý học sinh, tận dụng
tum thang để làm chỗ phơi

 Phòng 35,0 22-25 15.900   15.170   15.170   730   730   15.170 

7 Trường PTDTBT TH Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà
Nhà 4 tầng có WC khép kín 2 tầng trên bố trí phòng
học, 2 tầng dưới làm khu KTX, nhà bếp ăn, tường kè

chắn đất.
 Phòng 17,0 22-25 13.000   12.397   12.397   603   603   12.397 

8 Trường PTDTBT TH Lùng Phình 1, huyện Bắc Hà
Nhà 2 tầng 6 phòng: 2 phòng học + 4 phòng bộ môn

+ WC
 Phòng 6,0 22-25 4.640   4.320   4.320   320   320   4.320 

9 Trường PTDTBT TH Cốc Ly 2, huyện Bắc Hà Nhà 3 tầng 9 phòng học + bộ môn  Phòng 9,0 22-25 6.200   5.795   5.795   405   405   5.795 

10
Trường PTDTBT THCS Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà.
Hạng mục: Nhà lớp học

Nhà 4 tầng 12 phòng: 8 phòng học + 4 phòng học
chức năng + WC

 Phòng 12,0 22-25 9.500   8.946   8.946   554   554   8.946 

VI
DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch

01 danh mục công trình   10.000   10.000   10.000   -     -     -     -     -     -     10.000 

b Đề xuất giao CBĐT đợt này   10.000   10.000   10.000   -     -     -     -     -     -     10.000 

1
Đầu tư bảo tồn, xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái văn
hóa dân tộc Mông thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện
Bắc Hà

CT 1,0 22-25 10.000 10.000 10.000 10.000

VII
DỰ ÁN 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể
trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh
dưỡng trẻ em

VIII
DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít
người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

IX
DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động
trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám
sát, đánh giá việc thực hiện chương trình

B CHƯƠNG MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
05 công trình đường liên xã chiều dài

L=36.2, 01 công trình cầu và 01 công trình
trường học

37,2   236.936   205.982   -     -     205.982   30.954   24.954   6.000   -     205.982 

1
Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Bảo Nhai đến xã
Nậm Đét

Dài L=11km, đạt tiêu chuẩn  đường cấp V miền
núi (có châm trước độ dốc dọc và bán kính

đường cong những đoạn khó khăn) , Bn=6,5m
Bm=3,5m; Blề=2x1,5m (Gia cố lề mỗi bên 1m,
kết cấu tương đương kết cầu mặt đường). Kết
cấu mặt đường BTN hạt trung; Hệ thống thoát

nước dọc, ngang, an toàn giao thông. Công
trình phục vụ giao thương giữa khu vực từ

đường TL 153 vào xã Nậm Đét và ngược lại,

km 11,0 22-24 61.200 53.000 53.000 8.200 8.200 53.000

2
Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Mòn đến
Trung tâm xã Cốc Ly

Dài L=8,0km, đạt tiêu chẩn đường cấp V miền
núi (có châm trước độ dốc dọc và bán kính

đường cong những đoạn khó khăn), Bn=6,5m
Bm=6,0m;  Kết cấu mặt đường BTN hạt trung;
Hệ thống thoát nước dọc, ngang, an toàn giao
thông, Công trình phục vụ giao thương đi lại
liên kết 02 xã Nậm Mòn và Cốc Ly; kết nối

đường TL153 và TL154 .

km 8,0 22-24 48.455 40.300 40.300 8.155 2.155 6.000 40.300
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3
Nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thảng TL 159 xã
Bản Liền đến Trung tâm xã Nậm Khánh

Dài L=6,5km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V
miền núi (có châm trước độ dốc dọc và bán

kính đường cong những đoạn khó khăn),
Bn=6,5 m, Bm=3,5m; Blề=2x1,5m (Gia cố lề
mỗi bên 1m, kết cấu tương đương kết cầu mặt
đường). Kết cấu mặt đường BTN hạt trung; 01
cầu BTCT L=33m; Hệ thống thoát nước dọc,

ngang, an toàn giao thông. Công trình phục vụ
giao thương đi lại liên kết 02 xã Bản Liền và

km 6,5 22-24 38.300 34.100 34.100 4.200 4.200 34.100

4
Cầu từ thôn Nậm Đét xã Nậm Đét đến thôn Cốc Đầm xã
Nậm Lúc

Cầu BTCT, L=21m + đường đầu cầu mỗi bên
50m, Công trình phục vụ giao thương đi lại

liên kết 02 xã Nậm Đét và Nậm Lúc.
CT 1,0 22-24 5.820 5.400 5.400 420 420 5.400

5 Nâng cấp tuyến liên xã từ xã Bảo Nhai đến xã Cốc Ly

Dài L=6,4km, trong đó: đoạn đầu tuyến L =
2,5km, Bn= 13,5m, Bm=7,5m, Bvh =2x3m;

đoạn còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền
núi (có châm trước độ dốc dọc và bán kính

đường cong những đoạn khó khăn), Bn=6,5m

km 6,0 22-24 46.100 39.600 39.600 6.500 6.500 39.600

6
Nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Cốc Lầu, huyện Bắc
Hà đi xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng

Dài L=4,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp VI
miền núi (có châm trước độ dốc dọc và bán

kính đường cong những đoạn khó khăn),
Bn=6,0m Bm=3,5m;  mặt đường thảm bê tông

nhựa; Gia cố lề mỗi bên 1m, kết cấu tương
đương kết cầu mặt đường;  công trình phục vụ

giao thương đi lại liên kết 02 xã Cốc Lầu, Xuân
Quang, hai huyện Bắc Hà, Bảo Thắng

km 4,7 22-24 23.220 20.400 20.400 2.820 2.820 20.400

7
Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà,
hạng mục: Sửa chữa + Phụ trợ.

- Sửa chữa: Nhà 3 tầng ký túc xá khu A; Nhà
đa năng; Nhà lớp học 3 tầng gồm 4 đơn

nguyên; Khu nhà ăn.
- Xây mới Khu vệ sinh ngoài nhà.

- Ngoại thất và hệ thống phòng cháy chữa
cháy.

CT 1,0 22-24 13.841 13.182 13.182 659 659 13.182

*
CHƯƠNG MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
NTM

13 CT: 07 tuyến đường giao thông nông
thôn, chiều dài 16,7 km; 08 trường học

  104.500   36.624   -     36.624   -     62.341   50.219   12.122   5.535   36.624 

I Xã Bản Phố   15.397   5.232   -     5.232   -     9.574   8.287   1.287   591   5.232 

1
Đường từ cầu Phéc Bủng đến nhà Ông Giàng Seo Páo,
xã Bản Phố 

Bn =6m, BTXM Bm=3,5m; L=1,5km km 1,5 22-25   2.367   1.299   1.299   507   507   561   1.299 

2 Trường Mầm non Bản Phố
Nhà 2 tầng 06 phòng học, 04 phòng bộ môn,

WC khép kín+ bếp ăn
CT 1,0 22-25   13.030   3.933   3.933   9.067   8.287   780   30   3.933 

II Xã Bảo Nhai   13.885   5.232   -     5.232   -     7.481   5.196   2.285   1.172   5.232 

1 Đường thôn Khởi Xá Trong, xã Bảo Nhai Bn =6m, BTXM Bm=3,5m km 3,0 22-25   4.335   2.400   2.400   813   813   1.122   2.400 

2 Nhà bán trú trường THCS Bảo Nhai
Nhà bán trú quy mô 14 phòng ở HSBT; 4
phòng công vụ; 01 bếp; 01 nhà ăn 300m2

CT 1,0 22-25   9.550   2.832   2.832   6.668   5.196   1.472   50   2.832 

III Xã Tà Chải   14.990   5.232   -     5.232   -     9.708   9.008   700   50   5.232 

1 Trường THCS Tà Chải
Nhà 4 tầng 08 phòng học, 08 phòng bộ môn,

WC khép kín
CT 1,0 22-25   14.990   5.232   5.232   9.708   9.008   700   50   5.232 

IV Xã Na Hối   8.000   5.232   -     5.232   -     2.568   -     2.568   200   5.232 

1
Nhà lớp học, phòng chức năng trường tiểu học Na Hối,
trường chính

Nhà kiên cố 03 tầng, quy mô 9 phòng, gồm 03
phòng học, 6 phòng học bộ môn

CT 1,0 22-25   8.000   5.232   5.232   2.568   2.568   200   5.232 

V Xã Nậm Đét   13.913   5.232   -     5.232   -     6.254   3.711   2.543   2.427   5.232 

1 Đường Đội 3 thôn Bản Lắp, xã Nậm Đét Bn =6m, BTXM Bm=3,5m ;L=1,5km km 1,5 22-25   2.367   1.299   1.299   507   507   561   1.299 

2 Đường Nậm Đét Nậm Phúc, xã Nậm Đét Bn =6m, BTXM Bm=3,5m ;L=4km km 4,0 22-25   4.966   866   866   3.150   2.098   1.052   950   866 

3 Đường Nậm Cài - Nậm Bó - Sán Sả Hồ, xã Nậm Đét Bn =6m, BTXM Bm=3,5m km 4,0 22-25   4.980   3.067   3.067   1.017   133   884   896   3.067 

4 Trường PTDTBT THCS Nậm Đét Nhà bếp ăn + khu WC CT 1,0 22-25   1.600   -     1.580   1.480   100   20 

VI Xã Nậm Mòn   14.129   5.232   -     5.232   -     8.202   7.043   1.159   695   5.232 

1 Đường Nậm Mòn-Nậm Làn , xã Nậm Mòn Mở rộng nền Bn=6m, móng CP, BTXM, km 1,7 22-25   2.129   1.095   1.095   439   439   595   1.095 

2 Trường Mầm non Nậm Mòn
Nhà 2 tầng 06 phòng học, 04 phòng bộ môn,

WC khép kín
CT 1,0 22-25   12.000   4.137   4.137   7.763   7.043   720   100   4.137 

VII Xã Cốc Lầu   24.186   5.232   -     5.232   -     18.554   16.974   1.580   400   5.232 

1 Đường Kho Lạt - khu dân cư, xã Cốc Lầu Mở rộng nền Bn=6m, BTXM Bm=3,5m km 1,0 22-25   1.136   586   586   200   200   350   586 

9



2 Trường PTDTBT TH Cốc Lầu
Xây mới nhà 3 tầng 09 phòng học, 06 phòng

bộ môn có, WC khép kín
CT 1,0 22-25   11.050   4.646   4.646   6.354   5.694   660   50   4.646 

3 Trường MN Cốc Lầu CT 1,0 22-25   12.000   12.000 11.280 720Nhà 2 tầng 10 phòng học, phòng bộ môn, WC khép kín

10



TỔNG CỘNG 228.491

I
Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng
bào DTTS và miền núi

126.525

1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

17.988

 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề 11.703
cơ bản các hộ được

chuyển đổi nghề có việc
làm và có tay nghề cơ bản 

Hỗ trợ đào tạo nghề
Phòng LĐ-

TBXH
1500 học viên huyện Bắc Hà

Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho
các học viên (11 xã KVIII, 7 xã, thị

trấn KV I)
4.458

Hỗ trợ trực tiếp mua máy móc, nông cụ, thiết
bị sản xuất

Phòng NN
500 hộ thuộc các xã KV III

và các thôn ĐBKK
huyện Bắc Hà

Hỗ trợ để mua sắm nông cụ, máy móc
làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm
các ngành nghề khác.

5.000

Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng
đào tạo nghề trên địa bàn huyện

Phòng LĐ-
TBXH

5 mô hình đào tạo nghề huyện Bắc Hà

Hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp điều
kiện tự nhiên và tập quán của đồng
bào DTTS và MN gắn với giải quyết
việc làm và hiệu quả việc làm sau đào

2.245

 - Hỗ trợ cấp nước sinh hoạt phân tán Phòng DT
các hộ gia đình sinh sống rải
rác, không tập trung chưa có
nước sinh hoạt

  2.110 huyện Bắc Hà

Hỗ trợ để mua lu, bồn, téc, vật dụng
chứa nước cấp cho dân hoặc cấp tiền
cho dân tự làm bể chứa nước, tự đào
giếng, tự tạo nguồn nước khác với
định mức 03 triệu đồng/hộ

3 triệu/hộ 6.285
Cơ bản các hộ thuộc đối

tượng hỗ trợ được sử dụng
nước hợp vệ sinh

XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KV III (3 triệu
đ/hộ)

  1.600   -     -     -     4.755 

Xã Lùng Phình 343 3 triệu/hộ 1.029
Xã Lùng Cải 87 3 triệu/hộ 261
Xã Tả Củ Tỷ 150 3 triệu/hộ 450
Xã Nậm Khánh 55 3 triệu/hộ 165
Xã Bản Liền 86 3 triệu/hộ 258
Xã Thải Giàng Phố 150 3 triệu/hộ 405
Xã Cốc Ly 137 3 triệu/hộ 411
Xã Hoàng Thu Phố 180 3 triệu/hộ 540
Xã Nậm Lúc 144 3 triệu/hộ 432
Xã Tả Văn Chư 110 3 triệu/hộ 330
Xã Bản Cái 158 3 triệu/hộ 474
THÔN ĐBKK XÃ THUỘC KV I (18 THÔN) 510 1.530
Xã Nậm Mòn 131 3 triệu/hộ 393
Xã Bảo Nhai 116 3 triệu/hộ 348
Xã Cốc Lầu 195 3 triệu/hộ 585

68 Xã Bản Phố 68 3 triệu/hộ 204
Xã Tà Chải 3 triệu/hộ 0
Xã Na Hối 0
Xã Na Hối 3 triệu/hộ

2
Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định
dân cư ở những nơi cần thiết 

14.145

 - Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình( di chuyển) Phòng Dân tộc 
Giai  đoạn 2021-2025 hỗ trợ

143 hộ* 3tr/hộ
Bắc Hà

 - Nội dung chi: Hỗ trợ kinh phí di
chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái
định cư;  Các chính sách hỗ trợ hiện
hành khác theo Quyết định số
1719/QĐ-TTg. 
 - Mức hỗ trợ theo Điều 7 TT
15/2022/TT-BTC

năm 2022
hỗ trợ 38 hộ

thực hiện
nhiệm vụ di

chuyển

1.859

 - Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép Phòng Dân tộc 143 Bắc Hà

 Hỗ trợ để thực hiện các nội dung:
điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho
các hộ mới đến. Tối đa 60 triệu
đồng/hộ.Mức hỗ trợ theo Điều 7 TT
15/2022/TT-BTC

Năm 2022
hộ trợ 39 hộ

xen ghép
8.580

- Dự kiến phân bổ sau 3.706

XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KV III 60

Xã Lùng Phình 0

Xã Lùng Cải 1

Hộ gia đình được bố trí ổn định theo hình thức tái
định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo

quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê
duyệt

Các hộ gia đình thiếu đất ở,
trong vùng nguy cơ sạt lở……

Cơ bản các hộ thuộc diện
hỗ trợ được bố trí, ổn định

sinh sống

Quy mô, khối lượng thực
hiện

Hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh
sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở; chưa có
nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; làm nghề nông,
lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50%
đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương;
có khó khăn về nước sinh hoạt.

TT

BIỂU SỐ 03

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ - HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Bắc Hà) 

Kế hoạch 2021 -
2025

   BIỂU KẾ HOẠCH DANH MỤC DỰ ÁN, NỘI DUNG, NHIỆM VỤ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC HÀ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục, dự án, tiểu dự án, nội dung
Cơ quan được
giao dự toán

kinh phí
Hiện trạng

Định mức
hỗ trợ

Dự kiến hiệu quả sau khi
hỗ trợ, đầu tư

Lồng ghép thực hiện
các Đề án, Nghị quyết,

chính sách của địa
phương

Phạm vi, đối tượng được ngân sách hỗ trợ
Địa điểm thực

hiện
Nội dung, cơ chế hỗ trợ



Xã Tả Củ Tỷ 23
Xã Nậm Khánh 8
Xã Bản Liền 0

Xã Thải Giàng Phố 0

Xã Cốc Ly 10

Xã Hoàng Thu Phố 0

Xã Nậm Lúc 0

Xã Tả Văn Chư 8

Xã Bản Cái 10

THÔN ĐBKK XÃ THUỘC KV I (18 83

Xã Nậm Mòn 0

Xã Bảo Nhai 0

Xã Cốc Lầu 38

Xã Bản Phố 12
Xã Tà Chải 0
Xã Na Hối 27

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị

44.560

Nghị quyết 10-
NQ/TU của Tỉnh ủy
Lào Cai; Đề án số

01/ĐA-HU của Huyện

a)
Tiểu dự án 1 thuộc DA3: Phát triển kinh tế
nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng
cao thu nhập cho người dân 

Hạt Kiểm lâm
huyện

 - Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh
nuôi tái sinh rừng, trồng rừng sản
xuất, trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ gạo
cho hộ gia đình nghèo tham gia trồng
rừng (Chi tiết nội dung hỗ trợ theo
điểm a khoản 3 mục III Chương trình
ban hành kèm theo QĐ 1719).
 - Mức hỗ trợ: Theo Điều 10 Thông tư
số 15/2022/TT-BTC

11.094

Nâng cao hiểu biết về kỹ
thuật chăm sóc, bảo về
rừng cho người dân trên
địa bàn các xã có thêm thu
nhập, từng bước thoát
nghèo, cải thiện cuộc
sống, tạo nguồn thu nhập
ổn định cho nông dân

Hỗ trợ bảo vệ rừng huyện Bắc Hà

- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh
nuôi tái sinh rừng, trồng rừng sản
xuất, trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ gạo
cho hộ gia đình nghèo tham gia trồng
rừng (Chi tiết nội dung hỗ trợ theo
điểm a khoản 3 mục III Chương trình
ban hành kèm theo QĐ 1719).

hỗ trợ tiền
khoán bảo
vệ rừng là
400.000

đồng/ha/năm

6.766

Nâng cao hiểu biết về kỹ
thuật chăm sóc, bảo về
rừng cho người dân trên
địa bàn các xã có thêm thu
nhập, từng bước thoát
nghèo, cải thiện cuộc
sống, tạo nguồn thu nhập
ổn định cho nông dân

Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh só trồng rừng bổ
sung

huyện Bắc Hà

- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh
nuôi tái sinh rừng, trồng rừng sản
xuất, trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ gạo
cho hộ gia đình nghèo tham gia trồng
rừng (Chi tiết nội dung hỗ trợ theo
điểm a khoản 3 mục III Chương trình
ban hành kèm theo QĐ 1719).

1,6tr/ha/năm
trong 03

năm đầu và
600.000

đồng/ha/năm
cho 03 năm

tiếp theo

4.328

Nâng cao hiểu biết về kỹ
thuật chăm sóc, bảo về
rừng cho người dân trên
địa bàn các xã có thêm thu
nhập, từng bước thoát
nghèo, cải thiện cuộc
sống, tạo nguồn thu nhập
ổn định cho nông dân

b)

Tiểu dự án 2, thuộc DA3: Hỗ trợ phát triển SX
theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý,
thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và
thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTTS&MN 

33.466

 -
Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị

Phòng
NN&PTNT

 - Đối tượng:  Các hộ nghèo, cận nghèo. Ưu tiên hộ
nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ...; hộ sinh sống tại xã
ĐBKK, thôn ĐBKK. Các doanh nghiệp, HTX tham
gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở
lên là người dân tộc thiểu số.
 - Địa bàn: Các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi.

 - ND hỗ trợ: Ưu tiên tập trung xây
dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ
áp dụng kỹ thuật và quản lý chất
lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ
chế, chế biến và phát triển thị
trường.             
 - Mức hỗ trợ: Đ21 NĐ 27/2022: Hỗ
trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện 1
dự án trên địa bàn ĐBKK; không quá
70% trên địa bàn khó khăn; không quá

Theo dự
toán chi tiết

29.532

Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị dược
liệu

Phòng
NN&PTNT

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của

địa phương

Hộ gia đình, cá nhân là người DTTS; Hộ gia đình, cá
nhân là người Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
sinh sống tại vùng ĐBKK; Các DN, HTX tham gia

liên kết

164 ha/680 hộ tham gia. 

Tả Van Chư,
Lùng Cải, Tả Củ
Tỷ, Hoàng Thu

Phố, Lùng Phình

 Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư thiết
bị trồng, chăm sóc; Chi phí tư vấn xây
dựng liên kết, chi phí khảo sát, đánh

giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị;
Chi phí tập huấn kỹ thuật; chi phí

quản lý chỉ đạo 

8.182

Dự án phát triển cây dược
liệu đã cho thấy sự hiệu

quả, phù hợp với điều kiện
khí hậu, thổ nhưỡng huyện

Bắc Hà. Sau khi đầu tư
một năm mỗi ha cây dược
liệu như Atiso, đương quy,
cát cánh... cho thu hoạch

trung bình từ 90 - 100
triệu đồng, giúp các hộ

Tả Van Chư 50 ha 2.495

Lùng Cải 24 ha 1.197

Tả Củ Tỷ 23 ha 1.147

Hoàng Thu Phố 23 ha 1.147

Lùng Phình 44 ha 2.196

Dự án phát triển  cây ăn quả ôn đới
Phòng

NN&PTNT

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của

địa phương

Hộ gia đình, cá nhân là người DTTS; Hộ gia đình, cá
nhân là người Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
sinh sống tại vùng ĐBKK; Các DN, HTX tham gia

liên kết

Tả Van Chư,
Lùng Cải, Tả Củ
Tỷ, Hoàng Thu

Phố, Lùng Phình,
thôb ĐBKK xã

Na Hỗi,  Tà Chải

 Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư thiết
bị trồng, chăm sóc; Chi phí tập huấn

kỹ thuật; chi phí quản lý chỉ đạo 
6.350

Sau 3 năm thực hiện cây
bắt đầu bói quả, từ năm

thứ 4 trở đi cho thu hoạch
ổn định 5 tấn quả tươi/1
ha, thu nhập 100 - 120
triệu/ha, nâng cao thu
nhập cho các hộ dân

Tả Van Chư 55 1.375

  - Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình
người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã
khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi, có thực hiện một trong các hoạt động

bảo vệ và phát triển rừng sau: Bảo vệ, khoanh nuôi tái
sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ

trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước
giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng;

 - Cộng đồng dân cư thôn thuộc các xã khu vực II, III
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

được giao rừng theo quy định của pháp luật đang thực
hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán.



Lùng Cải 48 1.200

Tả Củ Tỷ 40 1.000

Hoàng Thu Phố 61 1.525

Lùng Phình 50 1.250

Dự án phát triển ngành hàng Quế theo chuỗi
giá trị

Diện tích 9.800 ha, trong đó
diện tích đã chứng nhận hữu
cơ là 2.248 ha. Là một trong
những cây trồng thế mạnh, phù
hợp với điều kiện khí hậu thổ
nhưỡng của địa phương. Trên
địa bàn có 03 HTX thu mua
chế biến, kinh doanh sản phẩm
quế

Hộ gia đình, cá nhân là người DTTS; Hộ gia đình, cá
nhân là người Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
sinh sống tại vùng ĐBKK; Các DN, HTX tham gia

liên kết

Quy mô 1.200 ha/920 hộ
tham gia (trong đó: Hỗ trợ

chứng nhận vùng quế hứu cơ
500 ha; Hỗ trợ giống, phân
bón, vật tư phát triển vùng

nguyên liệu 700 ha). 

Nậm Lúc, Bản
Cái, Cốc Ly,
Nậm Khánh,

Lùng Cải, Hoàng
Thu Phố

 Hỗ trợ giống, vật tư phân bón; có sở
hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến;
chi phí chứng nhận hữu cơ; tập huấn
chuyển giao kỹ thuật; chi phí quản lý

chỉ đạo 

14.850

Áp dụng khoa học kỹ thuật
từ khâu sản xuất giống tới
khâu chế biến tiêu thụ sản
phẩm theo hướng hữu cơ.
với 1 ha quế, từ năm thứ

sáu đến năm thứ 10, trung
bình mỗi năm sẽ thu về
khoảng 25 triệu đồng từ

việc khai thác tỉa cành, lá
và vỏ cây quế. Sau năm

Nậm Lúc 
Phòng

NN&PTNT
280 3.360

Bản Cái
Phòng

NN&PTNT
260 3.120

Cốc Ly
Phòng

NN&PTNT
300 3.600

Nậm Khánh
Phòng

NN&PTNT
210 2.520

Lùng Cải
Phòng

NN&PTNT
100 1.150

Hoàng Thu Phố
Phòng

NN&PTNT
100 1.100

Tập huấn An toàn thực phẩm cho doanh
nghiệp, các hộ kinh doanh

TTYT 150

 -
Nội dung số 02: Hỗ trợ phát triển vùng trồng
dược liệu quý

 -
Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh,
khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

3.934 116

Mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế nông
nghiệp gắn với du lịch

Phòng NN và
PTNT

Những năm gần đây, Mô hình
phát triển nông nghiệp gắn với
du lịch của huyện đã bước đầu
phát triển dựa trên điều kiện tự
nhiên sẵn có, từ đó tạo mối
liên kết đem lại hiệu quả kinh
tế cao, tạo nên sự phong phú,
hấp dẫn cho các sản phẩm du
lịch của địa phương

 - Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn
các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi có kế hoạch mở rộng kinh
doanh, sản xuất; doanh nghiệp, HTX mới thành lập
có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn
các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi;
 - Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số; hộ
nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy mô 07 MH.

Lùng Phình, Tả
Van Chư, Bản

Liền, Lùng Cải,
Nậm Khánh, Cốc
Ly, Hoàng Thu

Phố

 Hỗ trợ giống, vật tư phân bón; hạ
tầng phục vụ bảo quản, chế biến; tập

huấn chuyển giao kỹ thuật; chi phí
quản lý chỉ đạo 

Theo dự
toán chi tiết

đảm bảo
Theo Điều

14 Thông tư
số 15/2022/

TT-BTC

3.034 116

Lùng Phình 01 MH 450

Tả Van Chư 01 MH 450

Bản Liền 01 MH 450

Lùng Cải 01 MH 450

Nậm Khánh 01 MH 450

 Cốc Ly 01 MH 450

Hoàng Thu Phố 01 MH 334 116

Mô hình khởi nghiệp chế biến các sản phẩm
nông sản đặc hữu

Phòng NN và
PTNT

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của

địa phương

 - Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn
các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi có kế hoạch mở rộng kinh
doanh, sản xuất; doanh nghiệp, HTX mới thành lập có
các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã
đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi;
 - Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số; hộ
nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy mô 02 MH. Tả Củ Tỷ, Nậm
Lúc

 Hỗ trợ vật tư, máy móc,  hạ tầng,  kỹ
thuật thực hiện các MH; tập huấn

chuyển giao kỹ thuật; chi phí quản lý
chỉ đạo 

Theo dự
toán chi tiết

đảm bảo
Theo Điều

14 Thông tư
số 15/2022/

TT-BTC

900

Tả Củ Tỷ 01 MH 450

Nậm Lúc 01 MH 450

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
DTTS và MN và các đợn vị sự nghiệp công
của lĩnh vực dân tộc

15.454

a)
 Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

15.454

-

 Nội dung số 01, thuộc Tiểu dự án 1, DA4: Đầu
tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã
đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

các công trình đã được đầu tư
Các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi.

15.454

+
Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng
trên địa bàn ĐBKK và công trình cơ sở hạ tầng
các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước.

Duy tu bảo dường các công
trình hạ tầng 

thuộc 11 xã KV3
và các thôn

ĐBKK

 - ND hỗ trợ: Điều 16 TT15/2022/TT-
BTC
- Mức kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo
dưỡng theo Quyết định phê duyệt của
cấp có thẩm quyền đối với từng công
trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng.

Theo dự
toán chi tiết

15.454

các công trình sau đầu tư
được duy tu, bảo dưỡng
thường xuyên đảm bảo
tính hiệu quả của công

trình

 NQ 41/2020/NQ-
HĐND.

1 Hạ tầng thiết yếu 9.482

11 xã khó khăn 8.043

Xã Bản Liền 641

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

80



Công trình giao thông nông thôn 340

Công trình thủy lợi 221

Xã Lùng Cải 672

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

80

Công trình giao thông nông thôn 512

Công trình thủy lợi 80

Xã Thải Giàng Phố 763

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

100

Công trình giao thông nông thôn 575

Công trình thủy lợi 88

Xã Hoàng Thu Phố 770

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

100

Công trình giao thông nông thôn 450

Công trình thủy lợi 220

Xã Cốc Ly 856

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

100

Công trình giao thông nông thôn 676

Công trình thủy lợi 80

Xã Bản Cái 683

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

60

Công trình khu thể thao xã (mỗi xã một công
trình)

15

Công trình giao thông nông thôn 328

Công trình thủy lợi 280

Xã Tả Củ Tỷ 841

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

20

Công trình giao thông nông thôn 621

Công trình thủy lợi 200

Xã Lùng Phình 772

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

80

Công trình giao thông nông thôn 612

Công trình thủy lợi 80

Xã Tả Van Chư 699

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu
vực nông thôn

20

Công trình giao thông nông thôn 519

Công trình thủy lợi 160

Xã Nậm Khánh 692

Công trình giao thông nông thôn 337

Công trình thủy lợi 355

Xã Nậm Lúc 654

Công trình giao thông nông thôn 654

07 xã về đích Nông thôn mới 1.439

Xã Nậm Đét 83

Công trình giao thông nông thôn 83

Xã Cốc Lầu 292

Nghĩa trang trung tâm xã 15

Công trình khu thể thao xã (mỗi xã một công
trình)

15

Công trình giao thông nông thôn 262

Xã Bảo Nhai 175

Công trình giao thông nông thôn 175

Công trình thủy lợi 

Xã Nậm Mòn 256

Công trình giao thông nông thôn 256

Công trình thủy lợi 

Xã Na Hối 149

Công trình giao thông nông thôn 149

Công trình thủy lợi 

Xã Tà Chải 99

Công trình giao thông nông thôn 99

Công trình thủy lợi 

Xã Bản Phố 385

Công trình giao thông nông thôn 385

2
Sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị
trạm y tế

TTYT 5.972

Xây lò đốt rác y tế Chưa có lò đốt rác Trạm Y tế xã Nậm Lúc 50

Mua máy quét mà QR thẻ Bảo hiểm Y tế Chưa được cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

110



Sửa chưc bếp ăn bệnh nhân và nhà công vụ
Nhà bếp và nhà công vụ xuống

cấp

11 Trạm Y tế thuộc xã có
điều kiện kinh tế xã hội đặc

biệt khó khăn
950

Sửa chữa đường điện Xuống cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

265

Sửa chữa và lắp đặt đường nước Xuống cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

550

Máy đo huyết áp tự động để bàn Chưa được cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

385

Sửa chữa nhà trạm
Nhà trạm xuống cấp và tường

bị thấm dột

11 Trạm Y tế thuộc xã có
điều kiện kinh tế xã hội đặc

biệt khó khăn
2.750

Cân điện tử khám bệnh Chưa được cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

202

Thiết bị phòng họp trực truyến phục vụ chẩn
đoán từ xã

Chưa được cấp
11 Trạm Y tế thuộc xã có

điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn

710

5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đáo tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực

15.942

-
Tiểu dự án 1: Đối mới hoạt động củng cố phát
triển các trường PTDTNT, PTDTBT và xóa mù
chữ cho người dân vùng ĐB DTTS

-

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào
tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp
ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi.

Phòng Dân tộc

 + Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và dạy tiếng
dân tộc thiểu số: cán bộ, công chức, viên chức công
tác ở vùng DTTS ... 
+ Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học: Học
sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập
và công tác trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi và trong các cơ quan công tác dân
tộc...

Theo Điều 21 Thông tư số 15/2022/TT
-BTC

Theo dự
toán chi tiết

1.975
nâng cao năng lực cho cán
bộ, lãnh đạo đối tượng 3,4

+  Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 3 5 lớp/600 người
Theo dự

toán được
lập chi tiết

0

+  Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4  4 lớp/360 người
Theo dự

toán được
lập chi tiết

1.975

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng là
bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ MTTQ, giám
sát cộng đồng….. ở địa bàn đông đồng bào
DTTS 

8 lớp/ 3 ngày /640người 1.200

Bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong
cộng đồng DTTS, giám sát cộng đồng

4 lớp//3 ngày /320 người 775

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác
kế toán, thanh tra, kiểm tra, đối với cấp huyện,
cấp xã

2 lớp/160 người

-
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề
nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên
vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phòng Lao
Động

Hiện nay nhân dân chưa được
đào tạo tay nghề và giải quyết
ciệc làm ổn định

 + Người lao động là người dân tộc thiểu số, người
lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi;
+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về
giáo dục nghề nghiệp các cấp vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi;
+ Các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giới thiệu
việc làm có hoạt động liên quan đến người lao động
là người dân tộc thiểu số và người lao động là người

 ND và mức hỗ trợ chi tiết theo các
điều từ 22 đến 31 Thông tư số
15/2022/TT-BTC. 

Theo dự
toán chi tiết

9.521

cơ bản giải quyết vấn đề
việc làm và giáo dục nghề
nghiệp  cho đồng bào
DTTS

1 Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động 6.671

I. Trình độ sơ cấp 2.340

1. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 999

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp, 35 người Lùng Cải 163,8

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp, 35 người Tả Củ Tỷ 163,8

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp, 35 người Lùng Phình 163,8

Nghề Điện dân dụng 01 lớp, 35 người Nậm Khánh 169,05

Nghề Điện dân dụng 01 lớp, 35 người Tả Van Chư 169,05

Nghề Điện dân dụng 01 lớp, 35 người Bản Liền 169,05

2. Lĩnh vực nông nghiệp 1.342

Sửa chữa máy nông nghiệp 01 lớp, 35 người Tả Van Chư 151,5

Sửa chữa máy nông nghiệp 01 lớp, 35 người Lùng Cải 151,5

Sửa chữa máy nông nghiệp 01 lớp, 35 người Thải Giàng Phố 151,5

Sửa chữa máy nông nghiệp 01 lớp, 35 người Bản Cái 151,5

Sửa chữa máy nông nghiệp 02 lớp, 70 người Cốc Ly 291,65

Sửa chữa máy nông nghiệp 01 lớp, 35 người Nậm Đét 148

Nghề sản xuất kinh doanh giống cây lâm
nghiệp

01 lớp, 35 người Tả Van Chư 148

Nghề sản xuất kinh doanh giống cây lâm
nghiệp

01 lớp, 35 người Bản Liền 148

 Đào tạo dưới 3 tháng 4.331

1. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng   981 

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp; 35 người Nậm Đét 109,2



Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp; 35 người  Nậm Lúc 109,2

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp; 35 người Tả Van Chư 109,2

Nghề Kỹ thuật xây dựng 03 lớp; 105người Bản Phố 109,2

Nghề Kỹ thuật xây dựng 02 lớp; 70 người Lùng Cải 217,4

Nghề Kỹ thuật xây dựng 03 lớp; 105 người Tả Củ Tỷ 217,4

Nghề Kỹ thuật xây dựng 01 lớp; 35 người Nậm Mòn 109,2

2. Lĩnh vực  Du lịch - Dịch vụ 437

Đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng 01 lớp, 35 người Lùng Phình 109,2

Đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng 01 lớp, 35 người Thải Giàng Phố 109,2

Đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng 01 lớp, 35 người Bản Phố 109,2

Đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng 01 lớp, 35 người Tả Văn Chư 109,2

3. Lĩnh vực Nông nghiệp 2.913

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ, nhân
giống, trồng nấm

02 lớp, 70 người Lùng phình 198,4

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ, nhân
giống, trồng nấm

01 lớp, 35 người Tả Củ Tỷ 99,2

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ, nhân
giống, trồng nấm

01 lớp, 35 người Lùng Cải 99,2

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ, nhân
giống, trồng nấm

01 lớp, 35 người Bản Phố 99,2

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ, nhân
giống, trồng nấm

01 lớp, 35 người Tả Van Chư 99,2

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

01 lớp, 35 người Bản Cái 204,4

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

02 lớp, 35 người Nậm Lúc 204,4

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

02 lớp, 35 người Cốc Ly 204,4

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

01 lớp, 35 người Bản Liền 102,2

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

01 lớp, 35 người Nậm Khánh 102,2

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

01 lớp, 35 người Tả Củ Tỷ 102,2

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

01 lớp, 35 người Tả Van Chư 102,2

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp; 35 người Bản Liền 102,1

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp; 35 người Bảo Nhai 102,1

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp; 35 người Cốc Ly 102,1

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp; 35 người Hoàng Thu Phố 102,1

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp, 35 người Nậm Khánh 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp, 35 người Cốc Lầu 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp, 35 người Bản Cái 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

02 lớp, 35 người Nậm Đét 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

02 lớp, 70 người Lùng Phình 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01 lớp, 35 người Lùng Cải 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

02 lớp, 70 người Tả Van Chư 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

01  lớp, 35 người Thải Giàng Phố 98,6

rồng dược liệu + Trồng cây ăn quả +Trồng
quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

02 lớp, 35 người Nậm Lúc 98,6

2
Điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo gắn
với giải quyết việc làm, thông tin thị trường lao
động định kỳ ( 02 năm khảo sát/lần)

 - Tổng số: 09 lớp;
315người. (trong đó năm
2023:03 lớp; 105 người;
năm 2024: 03 lớp; 105

người; năm 2025: 03 lớp;
105người)- Dự kiến Nậm

Mòn, Bản phố, Hoàng Thu
Phố, Cốc Ly, Cốc Lầu,Nậm

Lúc, Bản Cái, Nậm Đét,
Nậm Mòn

250



3
Tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh
hướng nghiệp 

 - Tổng số: 13 lớp; 455
người. (trong đó năm 2023:

04 lớp; 140 người; năm
2024: 04 lớp; 140 người;
năm 2025: 05 lớp; 175

người)- Dự kiến các xãNậm
Mòn; Cốc Ly; Bảo Nhai;
Cốc Lầu; Nậm đét; Nậm

Khánh; Bản Cái; Nậm Lúc;
Bản Liền 

550

3

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến
thông tin thị trường lao động (Tin bàiphát trên
Đài phát thanh, truyền hình,….); tổ chức phiên
giao dịch việc làm kết nối việc làm cho người
lao động

6.000 lao động tại 50 doanh
nghiệp trong huyện

850

4

Giới thiệu việc làm cho người lao động thực
hiện thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao
nhiệm vụ đối với Trung tâm DVVL, doanh
nghiệp hoạt động DVVL theo định mức hỗ trợ
tối đa từ ngân sách nhà nước là 400.000
đồng/người lao động tìm được việc làm (có
giao kết hợp đồng lao động). 

Tổ chức 05 hội nghị  tổng số
200 lao động trên hội nghị. 

1.000

5
Hướng dẫn, giám sát, đánh giá các hoạt động
trong tiểu dự án 

28.000 lao động/ năm; tổng
số 40 phiên

200

-
 Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho
cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở
các cấp

Phòng Dân tộc 

 + Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện
cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các
tổ duy tu, ....
+ Cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: Nâng cao
năng lực cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính
sách dân tộc ở các cấp, cán bộ các tổ chức đoàn thể,
người có uy tín trong cộng đồng,...

 - ND chi: Xây dựng tài liệu và đào
tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ
năng, nghiệp vụ cho các bộ thực hiện
công tác dân tộc, chính sách dân tộc;
tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm
trong và ngoài nước cho các đối tượng
trực tiếp thực hiện Chương trình; tổ
chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao
đổi kinh nghiệm giữa các địa phương;
thực hiện nâng cao năng lực chuyên

Mức chi
theo Điều 4
Thông tư số
15/2022/TT-

BTC)

4.446

nâng cao nâng lực cho án
bộ và nhân dân trong công
tác kiểm tra, giám sát, lập
kế hoạch thực hiện chương
trình

+  Tập huấn cho cộng đồng người dân 12 lớp/960 người 4.446
Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các
phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham
gia của người dân trong công tác xóa đói giảm
nghèo.

 3 lớp/240 người/2 ngày  360

Kỹ năng Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội hàng năm cấp thôn có sự tham gia của
cộng đồng, người dân.

 2 lớp/200 người/11 xã 200

Hướng dẫn Công tác Duy tu, bảo dưỡng công
trình cơ sở hạ tầng cho cộng đồng dân cư.  8 lớp/100người/11 xã 991

Kỹ năng Giám sát đầu tư cộng đồng.  3ớp/160 người/11 xã 240
Nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh theo
chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, tiếp cận
thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

 2 lớp/180 người/18 xã 120

Kỹ năng xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp
cận thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

 3 lớp/75người/11 xã 450

Kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển
thương hiệu địa phương, trong chiến lược sản
xuất kinh doanh…

 2 lớp/160 người 240

Kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy
vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ
gia đình và nhóm hộ.

 2 lớp/160 người  300

Hướng dẫn kỹ năng mô hình du lịch cộng
đồng, hướng dẫn các họ kỹ năng làm du lịch
cộng đồng..

2 lớp/200 người/5 xã 300
Trang bị một số kiến thưc
cơ bản về hoạt động du
lịch cộng đồng

Hướng dẫn sử dụng Công nghệ thông tin cơ
bản, kỹ năng sử dụng các công cụ tiếp cận
thông tin, hướng dẫn sử dụng internet các dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1 lớp/ 80 người 100

Hướng dẫn sử dụng  ứng dụng Công nghệ
Thông tin trong phát triền kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

1 lớp/ 80 người 100

Hướng dẫn kỹ năng xúc tiến Thương mại, dịch
vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương 2 lớp/160 người 200

Hướng dẫn đánh giá Kiểm tra, giám sát, đánh
giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự
án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-
XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

1 lớp/ 60 người/2 ngày 215

 Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch
cây dược liệu, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
sản phẩm

3 lớp/2 ngày/180 người 450

Học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước
Tổ chức  đưa 2 đoàn đi học
tập trao đổi kinh nghiệm  

180

6
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với
phát triển du lịch

 Phòng Văn
hóa 

3.780

1
Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu
biểu các dân tộc thiểu số

1.050

Bảo tồn Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông thành
sản phẩm du lịch văn hóa

Xã Thải Giàng
Phố

200



Bảo tồn Lễ cúng rừng dân tộc Phù Lá Xã Lùng Phình 150

Bảo tồn Lễ hội xuống đồng người Tày Xã Tà Chải 200

Bảo tồn Cấp sắc người Dao thành sản phẩm du
lịch

Xã Cốc Ly 150

Bảo tồn lễ hội pút tồng người Dao thành sản
phẩm du lịch

Xã Nậm Đét 200

Bảo tồn Tết tháng 7 của người La Chí huyện
Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Bắc Hà 150

2

Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú
người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền,
phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền
thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế
cận

240

Hỗ trợ 01 nghệ nhân tổ chức nghiên cứu, sưu
tầm và truyền dạy văn hóa phi vật thể 60
triệu/nghệ nhân

 xã Bản Phố 60

Hỗ trợ 01 nghệ nhân tổ chức nghiên cứu, sưu
tầm và truyền dạy văn hóa phi vật thể 60
triệu/nghệ nhân

 xã Tà Chải 60

Hỗ trợ 01 nghệ nhân tổ chức nghiên cứu, sưu
tầm và truyền dạy văn hóa phi vật thể 60
triệu/nghệ nhân

 xã Nậm Đét 60

Hỗ trợ 01 nghệ nhân tổ chức nghiên cứu, sưu
tầm và truyền dạy văn hóa phi vật thể 60
triệu/nghệ nhân

 xã Bảo Nhai 60

3
Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân
gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi

600

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca
dân vũ của người Phù Lá tại xã Lùng Phình,
huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Xã Lùng Phình,
huyện Bắc Hà

150

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca
dân vũ của người Tày tại xã Na Hối, huyện Bắc
Hà, tỉnh Lào Cai 

Xã Na Hối,
huyện Bắc Hà

150

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca
dân vũ của người Dao, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào
Cai 

Xã Nậm Đét,
huyện Bắc Hà

150

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca
dân vũ của người Mông Hoa tại xã Tả Van
Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Xã Tả Van Chư,
huyện Bắc Hà

150

4

Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền
thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi (Lồng ghép với mục 8
tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả)

600

Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền
thống tại các thôn vùng đồng bảo dân tộc thiểu
số và miền núi (hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ,
đạo cụ và các vật tư liên quan đến xây dựng
đội văn nghệ; hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt,
tập luyện chương trình, duy trì đội văn nghệ)
cho 15 đội văn nghệ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
phục vụ phát triển du lịch , 40 triệu/đội

 Các xã: Bản
Liền, Thải Giàng
Phố, Tả Củ Tỷ,

Nậm Khánh, Cốc
Ly, Bản Phố, Bảo

Nhai, Tà Chải,
Lùng Phình,

Hoàng Thu Phố,
Tả Van Chư,

Nậm Đét, Nậm

600

5

Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền
thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu
nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền
thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc
thiểu số 

200

Tổ chức ngày hội thể thao truyền thống các
dân tộc cấp huyện

200

6

Hỗ trợ truyên truyền, quảng bá rộng rãi giá
trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các
dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá xúc
tiến du lịch các vùng đồng bào DTTS và
miền núi kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm
năng du lịch, lựa chọn xây dựng sản phẩm
đặc trưng cho vùng đồng bảo DTTS và miền
núi 

700

Quay video quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc
của từng địa phương (Bắc Hà, SaPa, TP Lào
Cai, Bảo Yên, Bát Xát); Tuyên truyền quẩng bá
clip trên trang mạng xã hội, phương tiện truyền
thông

huyện Bắc Hà 350

Hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương
hiệu (9 huyện, thị, thành phố x 350 triệu/1SP)

Các, huyện, thị
thành phố

350

7 Xây dựng tủ sách 390

Xây dựng 13 tủ sách cộng đồng tại 13 xã vùng
III theo Quyết định 861/2021/ của Thủ tướng
Chính phủ
(30 triệu/1 tủ)

390

7
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng
cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em

Trung tâm y tế
Theo dự

toán chi tiết
3.025



7.1 Hoạt động dân số   1.506 

Chi tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép
cung cấp dịch vụ dân số và chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi ( Định mức 2.000.000 đồng/xã)

Người cao tuổi trên địa bàn huyện 114
Nâng cao hiểu biết nhận
thức về dân số.

Chi khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh
người cao tuổi (Định mức x 27.500đ/người): Số
người cao tuổi, năm 2022: 3.100 năm 2023:
3.730, năm 2024: 4.270, năm 2025: 4.922.

Người cao tuổi trên địa bàn huyện 440
Tuyên truyền, cung cấp
dịch vụ cho người dân về
lĩnh vực dân số

Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng dịch vụ
khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn
huyền( Định mức 30.000 đồng/người. Số người
cao tuổi, năm 2022: 3.100 năm 2023: 3.730,
năm 2024: 4.270, năm 2025: 4.922.

Người cao tuổi trên địa bàn huyện 481

Thực hiện phối hợp với
Trung tâm Văn hóa, Thể
thao và Truyền thông
huyện xây dựng phóng sự
về nâng cao chất lượng
dân số

Khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên
trước kết hôn (Định mức 27.500đ/người) Năm
2022: 1.850 người, năm 2023:  2.466 người,
năm 2024: 3.083 người, năm 2025: 3.700
người. 

Vị thành niên và thanh niên trên địa bàn huyện 305

Truyền thông nâng cao
nhận thức cho người dân
áp dụng các BPTT và hậu
quả của việc đẻ nhiều, đẻ
dầy và đẻ sớm trước 18
tuổi nhằm giảm tình trạng
sinh con thứ 3 và phụ nữ
sinh con trước 18 tuổi:
'Năm 2025: Giảm tỷ lệ phụ
nữ sinh con thứ 3 còn 16%

Chi tư vấn sức khỏe trước kết hôn cho vị thành
niên, thành niên Định mức 15000đ/người) Năm
2022: 1.850 người, năm 2023:  2.466 người,
năm 2024: 3.083 người, năm 2025: 3.700
người. 
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Tiếp tục thực hiện cung
cấp thuôc tiêm cho đối
tượng khách hàng có nhu
cầu

7.2 Hoạt động CSSKSS 970

 Tập huấn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã,
thông bản về chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ
mang thai và nuôi con nhỏ, chăm sóc dinh
dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh
dưỡng, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính (dự
kiến mỗi năm tổ chức lại 1 lần)

Đào tạo, cập nhật, nâng cao
kiến thức  về chăm sóc sức
khoẻ về dinh dưỡng  

100

Nâng cao kiến thức cho
cán bộ làm công tác dinh
dưỡng từ tuyến huyện đến
cơ sở.

Tập huấn cho cán bộ CTVDD thôn bản về
chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và
nuôi con nhỏ, chăm sóc dinh dưỡng trẻ em,
phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, quản lý
suy dinh dưỡng cấp tính (mỗi năm tổ chức lại 1
lần)

Đào tạo, cập nhật, nâng cao
kiến thức  về chăm sóc sức
khoẻ về dinh dưỡng  

4 lớp 100
Nâng cao kiến thức cho
cán bộ làm công tác dinh
dưỡng  tuyến cơ sở.

Tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn
cho trẻ em dựa trên các sản phẩm, thực phẩm
tại địa phương; tư vấn và thực hành dinh dưỡng
1.000 ngày đầu đời 

Kiến thức của 1 số bà mẹ có
con nhỏ và phụ nữ mang thai ở
các xã thuộc khu vực khó khăn
còn hạn chế về cách nuôi
dưỡng và chăm sóc trẻ

4 lớp 150

 Nâng cao kiến thức của
các bà mẹ có con nhỏ và
phụ nữ mang thai ở các xã
thuộc khu vực khó khăn
còn hạn chế về cách nuôi
dưỡng và chăm sóc trẻ

Giám sát,hỗ trợ các xã triển khai hoạt động
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

 87 thôn x 2 lần/thôn/năm 160

Đào tạo cho cán bộ trạm y tế xã về chăm sóc
thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau
đẻ, xử trí, cấp cứu các tai biến sản khoa.

Kiến thức của  1 số cán bộ
trạm y tế xã về chăm sóc thiết
yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong
và ngay sau đẻ, xử trí, cấp cứu
các tai biến sản khoa còn hạn
chế.

 2 người/xã x 2 lần/năm 100

Nâng cao kiến thức cho
cán bộ trạm y tế xã về
chăm sóc thiết yếu bà mẹ
và trẻ sơ sinh trong và
ngay sau đẻ, xử trí, cấp
cứu các tai biến sản ,

Đào tạo cho Cô đỡ thôn bản và YTTB về chăm
sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay
sau đẻ, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, phát hiện
các yếu

Kiến thức của 1 số Cô đỡ thôn
bản và YTTB về chăm sóc
thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh
trong và ngay sau đẻ, tư vấn
nuôi con bằng sữa mẹ, phát
hiện các yếu  tố , nguy cơ.

4 lớp 50

Nâng cao kiến thức cho
Cô đỡ thôn bản và YTTB
về chăm sóc thiết yếu bà
mẹ và trẻ sơ sinh trong và
ngay sau đẻ, tư vấn nuôi
con bằng sữa mẹ, phát
hiện các yếu tố, nguy cơ.

Giám sát, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật lĩnh
vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ y
tế tuyến xã, cô đỡ thôn bản

Giám sát, hướng dẫn chuyên
môn, kỹ thuật lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe sinh sản cho cán
bộ y tế tuyến xã, cô đỡ thôn
bản còn hạn chế.

2 lớp 160

Nâng cao chuyên môn, kỹ
thuật lĩnh vực chăm sóc
sức khỏe sinh sản cho cán
bộ y tế tuyến xã, cô đỡ
thôn bản ,

Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về nội
dung  chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại
các xã khó khăn trong thực hiện công tác chăm
sóc sức khỏe sinh sản 
( xã có tỷ lệ đẻ tại nhà cao, tỷ lệ TV trẻ em, xã
có Tv mẹ..)

Nhận thức của 1 số người dân
về nội dung  chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ em tại các
xã khó khăn trong thực hiện
công tác chăm sóc sức khỏe
sinh sản còn hạn chế.
( xã có tỷ lệ đẻ tại nhà cao, tỷ
lệ TV trẻ em, xã có Tv mẹ..)

 2 người/xã x 2 lần/năm 150

Nâng cao Nhận thức cho
người dân về nội dung
chăm sóc sức khỏe bà mẹ
và trẻ em tại các xã khó
khăn trong thực hiện công
tác chăm sóc sức khỏe
sinh sản ,
( xã có tỷ lệ đẻ tại nhà cao,
tỷ lệ TV trẻ em, xã có Tv
mẹ..)

7.3

Hoạt động: Đầu tư, sửa chữa, mua sắm TTB
chuyên môn (Máy tính, tủ thuốc, sửa đường
điện, nước …. 

Hệ thống máy tính đã được
cấp từ 5-10 năm. Nay đã
xuống cấp

 13 xã x 2 lần/xã 
Theo dự

toán chi tiết
549

Đáp ứng được xu thế phát
triển công nghệ thông tin

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải
quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ
và trẻ em

Hội Phụ nữ
huyện

Theo dự
toán chi tiết

7.743



Nội dung 1:Tuyên truyền, vận động thay đổi
nếp nghĩ, cách làm góp phần xóa bỏ định kiến
và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng
đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số
vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em 

Theo dự
toán chi tiết

5.400

Hoạt động 1: Xây dựng các nhóm truyền thông
tiên phong thay đổi cộng đồng

Chưa có nhóm truyền thông
cộng đồng

Thành lập, duy trì sinh hoạt tổ truyền
thông cộng đồng; hỗ trợ trang thiết bị
phục vụ công tác truyền thông trên cơ
sở rá soát những thiết bị đã được trang
bị tại thôn

1.559
Các nhóm truyền thông sẽ
làm thay đổi nhận thức của

cộng đồng 

Hoạt động 2: Thực hiện các chiến dịch truyền
thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây
dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và
trẻ em

Hiện mới lồng ghép các
chương trình tuyền truyền chưa
thực hiện được chiến dịch
truyền thông riêng rộng rãi

Hỗ trợ Tổ truyền thông tổ chức hoạt
động; Đánh giá kết quả sau khi kết
thúc chiến dịch truyền thông năm

3.444

Với chiến dịch truyền
thông rộng rãi, cụ thể hóa
với nhiều hoạt động,
chương trình (đặc biệt bản
tin tiếng dân tộc), sản
phẩm cả công nghệ sẽ đến
gần và nhanh hơn với cộng
đồng

Hoạt động 3: Hội thi/liên hoan các mô hình
sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến
giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ
em

Chưa tổ chức được hội thi 397 Tạo sức lan tỏa rộng trãi

Nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô
hình thay đổi nếp nghĩ cách làm nâng cao
quyền năng kinh tế cho phụ nữ thúc đẩy bình
đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết
cho phụ nữ và trẻ em 

Theo dự
toán chi tiết

1.008

Hoạt động 1: Phát triển và nhân rộng mô hình
tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường
tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo
cơ hội tạo nhu nhập và lồng ghép giới

Các mô hình tiết kiệm còn rất
ít, nhỏ lẻ tự phát nên quy mô
không lớn

Thành lập mới Tổ tiết kiệm vốn vay
thôn bản; Hỗ trợ hòm giữ tiết kiệm
của tổ TKVVTB và chi phí tổ chức
sinh hoạt trong 3 tháng đầu; Thí điểm
Tổ TKVVTB&TCCT và Tổ TKVVTB
& SK trên cơ sở tổ TKVVTB sẵn có
(tổ); Tổ chức lớp tập huấn áp dụng
phương pháp học tập và hành động
giới cho tổ TKVVTB

924

Phát triển và nhân rộng mô
hình tiết kiệm và tín dụng
tự quản sẽ tăng cường tiếp
cận tín dụng, cải thiện cơ
hội sinh kế, tạo cơ hội tạo
nhu nhập và lồng ghép
giới

Hoạt động 2: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0
để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
DTTS 

Chưa có mô hình sinh kế Phụ
nữ làm chủ ứng dụng công
nghệ 4.0

Hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế do
phụ nữ làm chủ

Hiện mới có công tác
tuyên truyền vận động,
chưa có địa chỉ cư trú khi
bị bạo lực

Hoạt động 3: Thí điểm và nhân rộng mô hình
địa chỉ an toàn hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn
nhân của bạo lực gia đình

Hiện mới có công tác tuyên
truyền vận động, chưa có địa
chỉ cư trú khi bị bạo lực

Củng cố Địa chỉ tin cậy cộng đồng
hiện có thành Địa chỉ an toàn; Thí
điểm thành lập mới ĐCAT

84

Có địa chỉ an toàn, kinh
phí hỗ trợ nhu yếu phẩm
thiết yếu sẽ  hỗ trợ bảo vệ
phụ nữ là nạn nhân của
bạo lực gia đình

Hoạt động 4: Thí điểm và nhân rộng mô hình
hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng động
cho nạn nhân mua bán người

Chưa có mô hình
Vận động và hỗ trợ nạn nhân mua bán
trở về được tham gia vào các Tổ
TKVVTB

Nội dung 3: Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia
thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt
động phát triển KTXH của cộng đồng, giám sát
và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo
trong hệ thống chính trị

Theo dự
toán chi tiết

962
Tại huyện chưa có các lớp
tập huấn

Hoạt động 1: Đảm bảo tiếng nói và vai trò của
phụ nữ trong các vấn đề KTXH tại ĐP, trong
đó có thực hiện CTMTQG DTTS&MN

Tại huyện chưa thực hiện riêng
với phụ nữ về phát triển kinh
tế xã hội mà đang lông ghép
với các nhiệm vụ khác nên
hiệu quả chưa cao

Tổ chức đối thoại chính sách ở cấp cơ
sở; Thực hiện giám sát xã hội theo chủ
đề của từng năm; Vận động và hướng
dẫn hội viên phụ nữ tham gia các hoạt
động cộng đồng

664

Qua các lớp tập huấn, đối
thoại, giám sát, vận động
và hướng dẫn sẽ giúp được
phụ nữ mạnh dạn hơn,
định hướng được phụ nữ
tham gia cộng đồng

Hoạt động 2: Đảm bảo tiếng nói và vai trò của
trẻ em gái trong phát triển KTXH của cộng
đồng thông qua mô hình CLB thủ lĩnh của sự
thay đổi

Hiện chưa thành lập

Thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay
đổi tại trường học trong thôn bản; Hỗ
trợ sinh hoạt theo chủ đề; Ttập huấn
cho cán bộ ở cơ sở về cách thức thành
lập và vận hành mô hình CLB theo Sổ
tay hướng dẫn

229

Khi thành lập được các
CLB thủ lĩnh sẽ giúp các
trẻ em gái kịp thời nắm
tình hình lạm dụng hay
bạo lực trẻ em gái để bảo
vệ hỗ trợ giúp đỡ

Hoạt động 3: Công tác giám sát và đánh giá về
thực hiện bình đẳng giới trong CTMTQG
DTTS&MN

Chưa thực hiện

Tổ chức Hội nghị sơ kết năm đánh
giá, rút kinh nghiệm triển khai thực
hiện Dự án 8 và thực hiện bình đẳng
giới trong Chương trình MTQG

69

Đánh giá kết quả đạt được
và những việc chưa làm
được để rút kinh nghiệm
thực hiện tốt hơn công tác
bình đẳng giới trong
CTMTQG DTTS&MN
qua từng năm

Hoạt động 4: Nâng cao năng lực của phụ nữ
DTTS tham gia ứng cử, vận động bầu cử vào
các cơ quan dân cử

Chủ trương của Đảng, NN
luôn ưu tiên bầu của cho phụ
nữ DTTS nhưng năng lực phụ
nữ DTTS còn yếu

Tập huấn cho cán bộ nữ chủ chốt
trong quy hoạch vào các vị trí lãnh
đạo trong hệ thống chính trị ở cấp
huyện, cấp xã về kỹ năng, kinh
nghiệm vận động ứng cử vào các cơ
quan dân cử; Tổ chức 03 chuyến thăm
quan học tập kinh nghiệm



Nội dung 4: Trang bị kiến thức về bình đẳng
giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán
bộ trong hệ thống chính trị, già làng trưởng bản
chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng
đồng

Theo dự
toán chi tiết

373
Chưa tổ chức được các lớp
tập huấn

Hoạt động 1: Thực hiện các hoạt động phát
triển năng lực các cấp

Chưa tổ chức được các lớp tập
huấn

Tổ chức tập huấn phát triển năng lực
cho cán bộ các cấp

373

Tổ chức được các lớp tập
huấn sẽ nâng cao được
năng lực, kiến thức về
bình đẳng giới, kỹ năng
thực hiện  cho cán bộ các
cấp về chương trình lồng
ghép giới 

9
Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất
ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

Phòng Dân tộc 1.775

a)
Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có
khó khăn đặc thù

b)
Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào
DTTS và MN

Phòng Dân tộc 
hiện trạng tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống vẫn còn diễn
ra trong đồng bào dân tộc TS

Nội dung và mức chi theo các điều 47-
49 Thông tư số 15/2022/TT-BTC. ND
chi cơ bản gồm:
 - Chi truyền thông, bồi dưỡng nâng
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ,
kiểm tra, sơ kết, tổng kết;
 - Chi công tác tư vấn, can thiệp lồng
ghép với các chương trình, dự án, mô
hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức
khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch

Theo dự
toán chi tiết

1.775
Cơ bản giảm tình trạng tảo
hôn, hôn nhân cận huyết
thông

 - Tổ chức phát động chiến dịch phòng, chống
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ( 1 năm/lần)

Toàn huyện 3 lớp/160 người 300

 - Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân
Tại các thôn; xã  có tỷ lệ tảo

hôn cao
4 cuộc/320 người 400

 - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại
xã

Tại các thôn; xã  có tỷ lệ tảo
hôn cao

11 xã 600

 - Tổ chức xây dựng mô hình điểm tại thôn có
tỷ lệ tảo hôn cao và duy trì mô hình điểm

Tại các thôn; xã  có tỷ lệ tảo
hôn cao

5 275

 - Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; khen
thưởng

TT huyện 200

10

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận
động trong vùng đồng bào DTTS và MN.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện
chương trình

Theo dự
toán chi tiết

2.113

Cơ bản người có uy tín
được tôn vinh, tuyên
dương, đào tạo nâng cao
năng lực.

a)

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình
tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín;
phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền,
vận động đồng bào; ứng dụng CNTT hỗ trợ
phát triển KT-XH và đảm bảo trật tự vùng ĐB
DTTS và MN

 - Biểu dương tôn vinh điển hình tiên
tiến, phát huy vai trò người có uy tín
trong vùng ĐB DTTS
 - Phổ biến giáo dục pháp luật và
tuyên truyền vận động ĐB DTTS
 - Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp
cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp
pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi.

1.494

 +
Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển
hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy
tín.

Phòng Dân tộc

 -Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt
cán có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi;
 - Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi.

Nội dung và mức chi theo Điều 50
Thông tư số 15/2022/ TT-BTC

Theo dự
toán chi tiết

732

Thăm hỏi, tặng quà Tết nguyên đán 147 người *500 296

Thăm hỏi NCUT ốm đau 10 lượt *500 36

Thăm hỏi gia đình NCUT gặp khó khăn 2 lượt *1,000 25

Thăm viếng NCUT, thân nhân NCUT 6 lượt *500 25

Giao lưu, học tập kinh nghiệm 3 cuộc 120

Cung cấp tài liệu, thông tin 04 cuộc/4 năm 120

 Khen thưởng (hàng năm) 110

 +
Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật
và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc
thiểu số.

Phòng Tư Pháp

 - Người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi;
 - Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ
quan công tác dân tộc hoặc được giao nhiệm vụ phổ
biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động
đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
 -Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã;
thôn, bản; già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín,
các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi;

 - Nội dung chi: Chi các hoạt động
phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên
truyền; Cấp một số ấn phẩm báo, tạp
chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền
núi, vùng ĐBKK; Thông tin đối ngoại
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi; Tuyên truyền, truyền thông,
vận động nhân dân vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi, biên giới
tham gia tổ chức, triển khai thực hiện

Theo dự
toán chi tiết

670

 - Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho
người dân 

04 Hội nghị/400 người/11 xã 480

 - Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật 01Hội thi 70

 - Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết 04 cuộc/04 năm 120

 +

Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng
tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp
lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi.

Phòng Tư pháp

Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng
đồng, cán bộ cơ sở, người dân vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi; người thực hiện trợ giúp pháp lý
và cán bộ các cơ quan liên quan.

Nội dung và mức chi theo Điều 57
Thông tư số 15/2022/ TT-BTC

Theo dự
toán chi tiết

92



b)

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi.

Phòng VHTT

 - Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan làm
công tác dân tộc; các cơ quan thường trực Chương
trình.
 - Các xã, thôn bản ĐBKK vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi;

 - ND chi: Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ
trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng
dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban
nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh
trật tự
 - Mức chi: Theo khoản 4, khoản 8

Theo dự
toán chi tiết

83

Xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng
dụng CNTTđể phát triển kinh tế và đảm bảo an
ninh trật tự

2 xã 83

c)
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc
tổ chức thức hiện chương trình

Phòng Dân tộc
 - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ
chức triển khai thực hiện Chương trình.
 - Người dân trên địa bàn thụ hưởng Chương trình.

Nội dung và mức chi theo Điều 59
Thông tư số 15/2022/TT-BTC

Theo dự
toán chi tiết

536

Trang bị đồng bộ máy tính để thực hiện phần
mềm  

2 bộ 70

Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì phần mềm 10

Trang bị máy phô tô phuc vụ chương trình 70

Kiểm tra Liên ngành đánh giá thực hiện
chương trình

150

Sơ kết, tổng kết, khen thưởng 236

II Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 100.271

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải
đảo

UBND các xã 20.598

a)
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội các huyện nghèo

20.598

-

 Hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình
phục vụ dân sinh, sản xuất, thiết yếu trên địa
bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Các xã trên địa bàn huyện

NQ 01/2022/NQ-HĐND: Định mức
phân bổ bằng 10% vôn ĐTPT nguồn
NSTW của từng huyện. Sở Tài chính
sẽ rà soát tham mưu cho UBND tỉnh
lồng ghép sử dụng nguồn vốn này để
thực hiện NQ 41/2020/NQ-HĐND.

Theo dự
toán chi tiết

20.598
Nghị quyết
41/2020/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh

2
Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô
hình giảm nghèo

35.411

2.1 Lĩnh vực Nông nghiệp
Theo dự

toán chi tiết
14.380

Nhân rộng MHGN phát triển cây dược liệu
Phòng NN và

PTNT

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của
địa phương. Diện tích trồng
hàng năm khoảng 120 ha, chủ
yếu là cây Cát cánh, Đương
quy, Atiso và một số cây dược
liệu khác. Trên địa bàn huyện
có 01 xưởng sơ chế, bảo quản
các sản phẩm dược liệu.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

- Quy mô 50 ha

Các xã: Tả Van
Chư, Lùng Cải,
Tả Củ Tỷ, Lùng
Phình, Thải
Giàng Phố

 Hỗ trợ giống, phân bón nguyên liệu
sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc,
thiết bị nhà xưởng sản xuất phục vụ
bảo quản, chế biến; Hỗ trợ chi phí để
phân tích các chỉ tiêu an toàn thực
phẩm, chi phí thiết lập mã truy xuất
nguồn gốc sản phẩm; xúc tiến thương
mại chi phí quản lý chỉ đạo

5.906

 khai thác các tiềm năng
về khí hậu, thổ nhưỡng

của địa phương, góp phần
giảm nghèo nhanh và bền

vững

Xã Tả Van Chư 20 2.362
Lùng Cải 5 591
Tả Củ Tỷ 10 1.181
Lùng Phình 10 1.181
Thải Giàng Phố 5 591

Nhân rộng, cải tạo vùng cây ăn quả ôn đới 
Phòng NN và

PTNT

  Diện tích cây ăn quả ôn đới
hiện có trên địa bàn huyện
1300 ha, với điều kiện khí hậu,
thổ nhưỡng phù hợp để phát
triển cây ăn quả tập trung, quỹ
đất hiện tại có thể mở rộng
thêm diện tích cây ăn quả để
trở thành vùng sản xuất cây ăn
quả theo hướng hàng hoá.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

- Quy mô 270 ha. 
- Nội dung thực hiện:

+ Hỗ trợ giống, phân bón,
vật tư thực hiện trồng mới
thay thế cây mận Tam Hoa

già cỗi 70 ha
+ Hỗ trợ vật tư, thiết bị,  kỹ
thuật thực hiện đốn tỉa, tạo
tán, vít cành mận Tam Hoa,
mận Tả Van, Lê VH6 diện

Các xã: Na Hối,
Tà Chải, Lùng
Phình, Bản Phố,
Thải Giàng Phố,
Tả Van Chư,
Lùng Cải, Tả Củ
Tỷ

 + Hỗ trợ  phân bón, vật tư thực hiện
trồng mới thay thế cây mận Tam Hoa
già cỗi 70 ha '
+ Hỗ trợ vật tư, thiết bị,  kỹ thuật thực
hiện đốn tỉa, tạo tán, vít cành mận Tả
Van, Lê VH6 diện tích 100 ha
+ Chi phí hỗ trợ cán bộ kỹ thuật chỉ
đạo thực hiện mô hình

7.474

nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm

góp phần giảm nghèo
nhanh và bền vững

Na Hối 20   554 
Tà Chải 10   277 
Lùng Phình 15   415 
Bản Phố 25   692 
Thải Giàng Phố 50   1.384 
Tả Van Chư 50   1.384 
Lùng Cải 50   1.384 
Tả Củ Tỷ 50   1.384 

Mô hình cải tạo chè hữu cơ Bản Liền, Tả Củ
Tỷ

Phòng NN và
PTNT

  Là cây trồng tiềm năng của
huyện, có khả năng nhân rộng,
phát triển trong thời gian tới

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

- Quy mô: 02 mô hình 
Bản Liền, Tả Củ
Tỷ

Hỗ trợ giống, phân bón,vật tư, thiết bị
sản xuất; chi phí chứng nhận sản
phẩm hữu cơ; chi phí quản lý chỉ đạo

1.000

Phát triển các sản phẩm
nông sản địa phương gắn
với xây dựng sản phẩm

Ocop

Xã Bản Liền 01 MH 600
Xã Tả Củ Tỷ 01 MH 400



2.2 Mô hình phát triển du lịch Phòng VH TT

Du lịch Bắc Hà đang có chiều
hướng phát triển tốt tuy nhiên
còn thiếu nguồn nhân lực chất
lượng cao, công tác quảng bá,
tuyên truyền còn hạn chế

Quy mô: 05 mô hình du lịch
(du lịch cộng đồng, du lịch

trải nghiệm, du lịch bản
làng,…)

các cơ quan, đơn
vị và các xã trên
địa bàn huyện

Tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực
quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và
phát triển thị trường; Quảng bá, xúc
tiến thương mại cho sản phẩm hàng
hóa, dịch vụ; Hỗ trợ cán bộ trực tiếp
đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực
hiện dự án cho đến khi có kết quả; Tổ
chức đi thực tế học tập các dự án có
hiệu quả giữa các địa phương; Xây
dựng, quản lý dự án. Hỗ trợ mua sắm

Theo dự
toán chi tiết

16.041

Nhằm tăng cường kết nối
giữa người làm DLCĐ  để
có thêm những sản phẩm
du lịch  mang tính liên kết

của địa phương

2.3 Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, thương mại
Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

3.380

Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản suất
và các tổ chức cá nhân kinh doanh, dịch vụ,
thương mại trên địa bàn huyện

Các xã trên địa
bàn huyện

Tham gia các hội chợ thương mại
trong nước; Hỗ trợ các Doanh nghiệp,
HTX, cơ sở sản xuất thành lập, duy trì
trang thông tin, website giới thiệu sản
phẩm; Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng
cho các Doanh nghiệp, HTX, cơ sở
sản xuất trên địa bàn về hoạt động xúc
tiến, TMĐT, sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ nội
dung đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu sản
phẩm

Theo dự
toán chi tiết

3.380

2.5 Khôi phục làng nghề truyền thống; khởi nghiệp 1.610

a) Hỗ trợ  khởi nghiệp HTX, tổ hợp tác
Các xã trên địa

bàn huyện

Đầu tư máy móc, trang thiết bị chế
biến các sản phẩm nông sản; tập huấn
chuyển giao kỹ thuật

Theo dự
toán chi tiết

500

b)
Hỗ trợ thành lập tổ hợp tác chế tác nhạc cụ dân
tộc

Các xã 
Các xã trên địa

bàn huyện

Hỗ trợ thành lập THT chế tác nhạc cụ
(khèn Mông + gậy sinh tiền,...); Hỗ

trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết
bị; Hỗ trợ truyền nghề, tập huấn

1.110

3
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện
dinh dưỡng

Phòng NN và
PTNT, Trung
tâm y tế

19.450

a)
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong
lĩnh vực nông nghiệp

15.323

- Dự án liên kết sản xuất chè shan hữu cơ

Diện tích chè tập trung trên địa
bàn huyện là 1.150 ha, trong
đó diện tích cho thu hoạch trên
700 ha, diện tích đã được
chứng nhận hữu cơ 696 ha,
việc tiêu thụ chè của người dân
ổn định, có khả năng phát triển
thêm, tạo vùng sản xuất hàng
hóa

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

Quy mô 235 ha/620 hộ tham
gia. 

Bản Liền, Tả Củ
Tỷ

 Hỗ trợ phân bón hữu cơ, vật tư, chế
phẩm sinh học, thiết bị trồng, chăm
sóc chè; Chi phí tư vấn xây dựng liên
kết, chi phí khảo sát, đánh giá tiềm
năng phát triển chuỗi giá trị; Chi phí
tập huấn kỹ thuật; chi phí quản lý chỉ
đạo 

 20 triệu
đồng/ha 

  4.673 

Việc thâm canh theo
hướng hữu cơ và chứng
nhận hữu cơ, thông qua tác
động các biện pháp kỹ
thuật, sau 3 - 4 năm năng
suất bình quân đạt 6,0 tấn
búp tươi/ha/năm (tăng 25
tạ/ha so với trước khi đầu
tư dự án

Bản Liền 150ha   2.983 

Tả Củ Tỷ 85ha   1.690 

-
Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị dược
liệu

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của
địa phương. Diện tích trồng
hàng năm khoảng 120 ha, chủ
yếu là cây Cát cánh, Đương
quy, Atiso và một số cây dược
liệu khác. Trên địa bàn huyện
có 01 xưởng sơ chế, bảo quản
các sản phẩm dược liệu.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

Quy mô 48 ha/215 hộ tham
gia. 

Na Hối,  Bản
Phố, Nậm Mòn,
Thải Giàng Phố,
Tả Van Chu,
Lùng Phình

 Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư thiết bị
trồng, chăm sóc; Chi phí tư vấn xây
dựng liên kết, chi phí khảo sát, đánh
giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị;
Chi phí tập huấn kỹ thuật; chi phí
quản lý chỉ đạo 

 50 triệu
đồng/ha 

  2.400 

Dự án phát triển cây dược
liệu đã cho thấy sự hiệu
quả, phù hợp với điều kiện
khí hậu, thổ nhưỡng huyện
Bắc Hà. Sau khi đầu tư
một năm mỗi ha cây dược
liệu như Atiso, đương quy,
cát cánh... cho thu hoạch
trung bình từ 90 - 100 triệu
đồng, giúp các hộ tăng thu

Na Hối 2 ha   100 
Bản Phố 2 ha   100 
Nậm Mòn 5 ha   250 

Thải Giàng Phố 5 ha   250 

Tả Van Chư 30 ha   1.500 

Lùng Phình 4 ha   200 

- Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới

  Diện tích cây ăn quả ôn đới
hiện có trên địa bàn huyện
1300 ha, với điều kiện khí hậu,
thổ nhưỡng phù hợp để phát
triển cây ăn quả tập trung, quỹ
đất hiện tại có thể mở rộng
thêm diện tích cây ăn quả để
trở thành vùng sản xuất cây ăn
quả theo hướng hàng hoá.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
Quy mô 150 ha/1470 hộ

tham gia. 

Na Hối, Tà Chải,
Bản Phố, Thải
Giàng Phố, Nậm
Mòn, Nậm Đét

 Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư thiết bị
trồng, chăm sóc; ; Chi phí tập huấn kỹ
thuật; chi phí quản lý chỉ đạo 

 25 triệu
đồng/ha 

  3.750 

Sau 3 năm thực hiện cây
bắt đầu bói quả, từ năm
thứ 4 trở đi cho thu hoạch
ổn định 5 tấn quả tươi/1
ha, thu nhập 100 - 120
triệu/ha, nâng cao thu nhập
cho các hộ dân

Na Hối 35   875 
Tà Chải 30   750 
Bản Phố 35   875 
Thải Giàng Phố 30   750 



Nậm Mòn 10   250 
Nậm Đét 10   250 

- Dự án liên kết sản xuất quế theo hướng hữu cơ

Diện tích 9.800 ha, trong đó
diện tích đã chứng nhận hữu
cơ là 2.248 ha. Là một trong
những cây trồng thế mạnh, phù
hợp với điều kiện khí hậu thổ
nhưỡng của địa phương. Trên
địa bàn có 03 HTX thu mua
chế biến, kinh doanh sản phẩm
quế

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; DN,
HTX liên kết 

Quy mô 380 ha/276 hộ tham
gia (trong đó: Hỗ trợ chứng
nhận vùng quế hứu cơ 190
ha; Hỗ trợ giống, phân bón,

vật tư phát triển vùng
nguyên liệu 190 ha)

Cốc Lầu, Bảo
Nhai, Nậm Đét,
Nậm Mòn, Nậm
Khánh

 Hỗ trợ giống, vật tư phân bón; có sở
hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến;
chi phí chứng nhận hữu cơ; tập huấn
chuyển giao kỹ thuật; chi phí quản lý
chỉ đạo 

 12 triệu
đồng/ha 

  4.500 

Áp dụng khoa học kỹ thuật
từ khâu sản xuất giống tới
khâu chế biến tiêu thụ sản
phẩm theo hướng hữu cơ.
với 1 ha quế, từ năm thứ
sáu đến năm thứ 10, trung
bình mỗi năm sẽ thu về
khoảng 25 triệu đồng từ
việc khai thác tỉa cành, lá
và vỏ cây quế. Sau năm

Cốc Lầu 70   825 
Bảo Nhai 70   825 
Nậm Đét 80   950 
Nậm Khánh 80   950 
Nậm Mòn 80   950 

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

 + Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ mới thoát nghèo trên toàn tỉnh; trẻ em sinh sống
trên địa bàn huyện nghèo;
+ Phụ nữ mang thai và cho con bú, hộ gia đình, cơ sở
y tế, trường học trên địa bàn huyện nghèo.

 + Hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp
phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi
chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em
dưới 5 tuổi
+ Tăng cường hoạt động cải thiện chất
lượng bữa ăn học đường và giáo dục
chăm sóc dinh dưỡng; can thiệp phòng
chống thiếu vi chất dinh dưỡng; bảo
vệ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học
đường (trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi).

4.127

-

Cung cấp vi chất dinh dưỡng (Vitamin A, viên
đa vi chất, kẽm…) cho trẻ em 6-60 tháng tuổi,
trẻ em dưới 6 tháng tuổi không được bú sữa
mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD, tiêu chảy, sởi,
viêm đường hô hấp cấp và phụ nữ trong vòng 1
tháng sau sinh, phụ nữ mang thai, nữ vị thành
niên thuộc Dự án cải thiện dinh dưỡng thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021 - 2025

2.837

Hỗ trợ CB cho uống bổ sung vitamin A (7427
trẻ x 2 đợt/năm x 4 năm)

19 xã trên địa
bàn huyện

200

Cấp đa vi chất trẻ 6-24 tháng tuổi (357 x 4
năm)

19 xã trên địa
bàn huyện

1187

Cấp đa vi chất/sắt/folic nữ vị thành niên (13-16
tuổi) 

19 xã trên địa
bàn huyện

800

Cấp đa vi chất/sắt/folic phụ nữ mang thai/phụ
nữ sau đẻ 

19 xã trên địa
bàn huyện

650

-

Hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho các đối
tượng SDD, trong tình huống khẩn cấp; tẩy
giun theo định kỳ cho trẻ em, phụ nữ có thai
thuộc Dự án cải thiện dinh dưỡng thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021 - 2025

19 xã trên địa
bàn huyện

190

-
Cân đo, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi
(7427 trẻ/năm) x 4 năm

19 xã trên địa
bàn huyện

550

-
Xây dựng mô hình Cải thiện thực hành chăm
sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng
(4 mô hình)

19 xã trên địa
bàn huyện

300

-
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dinh
dưỡng giai đoạn 2021 - 2025

19 xã trên địa
bàn huyện

250

4
Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp,
việc làm bền vững

Phòng Lao động
TBXH, UBND

16.636

a)
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp
vùng nghèo, vùng khó khăn

 + Người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu
nhập thấp;
+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có
huyện nghèo;
+ Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân
có liên quan;
+ Địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt
động của Tiểu dự án.

 -  ND hỗ trợ: Về cơ sở vật chất, thiết
bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
có huyện nghèo; Khảo sát, thống kê,
dự báo nhu cầu học nghề; truyền
thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi
nghiệp và tạo việc làm; Phát triển mô
hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với
doanh nghiệp, hợp tác xã;  Đào tạo
nghề cho người lao động thuộc hộ

Theo dự
toán chi tiết

14.400

-
Hoạt động 1: Đào tạo nghề cho người lao động
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, người lao động có thu nhập thấp

Đào tạo nghề phi nông nghiệp bao gồm các lớp: Kỹ
Thuật xây dựng; Kỹ năng du lịch cộng đồng; Nghiệp
Vụ hướng dẫn Du lịch;Nghiệpvụ buồng bàn khách
sạn;Nghiệp vụ chế biến món ăn; Đâò nghề phi nông
nghiệp bao gồm các lớp: TRồng cây dược liệu; Trồng
cây ăn quả; trồng rau hữu cơ; Sử dụng thuốc thú y
trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh; Quản lý
dịch hại tổng hợp 

1329 người/38 lớp
Các xã trên địa

bàn huyện

Cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số
2454/QĐ-UBND  và Thông tư 15 của
Bộ tài chính

2.691

Nghề kỹ thuật xây dựng

 - Tổng số: 05 lớp;
175người. Tại xã Na Hối,

Cốc Ly, Tà Chải, Nậm
Khánh

706

Nghề Điện dân dụng 
 - Tổng số: 03 lớp; 105

người tại xã Bảo Nhai, Nậm
Lúc, Bản Cái

507



Đào tạo nghiệp vụ nhà hàng
 - Tổng số: 02 lớp; 70 người
Tại xã Tà Chải, Thải Giàng

Phố
186

Nghề Sửa chữa máy nông nghiệp 
 - Tổng số: 03 lớp; 105

người Tại xã Tà Chải, Cốc
Ly, Nậm Lúc

455

Kỹ thuật trồng dược liệu + Trồng cây ăn quả
+Trồng quế + Chè +Chăm sóc cây lâm nghiệp

 - Tổng số: 06 lớp; 210
người. Tại xã Tả Van Chư,
Bản Liền, Hoàng Thu Phố,

Nậm Mòn, lùng Cải

558

Trồng rau an toàn;trồng rau hữu cơ; Nhân
giống; trồng nấm 

 - Tổng số: 02 lớp; 70 người
Tại xã Lùng Phình, Bản Phố

186

Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, thủy cầm + Đại
gia súc, gia cầm + Nuôi và phòng trị bệnh cho
gia súc, gia cầm

 - Tổng số: 01 lớp; 35 xã
Nậm Khánh

93

-
Hoạt động 2: Tăng cường các điều kiện bảo
đảm chất lượng dạy và học cho cơ sở GDNN
công lập

10.009

Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào
tạo

8.987

Hoạt động khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu
học nghề

700

Truyền thông , hướng nghiệp, hỗ trợ khởi
nghiệp và tạo việc 

322

-
Hoạt động 3: Tuyên truyền, tư vấn hướng
nghiệp; kiểm tra, giám sát…

1.700

b)
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

 + Người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo;
+ Người lao động sinh sống trên địa bàn huyện
nghèo;
+ Các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện
nghèo và cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

  -  ND hỗ trợ: Xây dựng cơ sở dữ liệu
việc tìm người - người tìm việc; Hỗ
trợ giao dịch việc làm; Quản lý lao
động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác;
Thu thập, phân tích, dự báo thị trường
lao động; Hỗ trợ kết nối việc làm
thành công.

2.236

HĐ1: Thu thập, phân tích thông tin thị trường
lao động; thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người
tìm việc - việc tìm người tìm người; điều tra
khảo sát

886

 HĐ2: Tuyên truyền phổ biến thông tin thị
trường lao động; tổ chức các phiên giao dịch
kết nối việc làm cho người lao động

1.000

HĐ3: Chi giới thiệu việc làm cho người lao
động thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu, đặt
hàng, giao nhiệm vụ đối với Trung tâm dịch vụ
việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc
làm theo định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách
nhà nước là 400.000 đồng/người lao động tìm
được việc làm (có giao kết hợp đồng lao động)

350

5
Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

6
Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về
thông tin

Trung tâm văn
hóa TTTT

1.362

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

b)
Tiểu dự án 2: Truyền thông vè giảm nghèo đa
chiều

Theo dự
toán chi tiết

1.362

-
Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông
tin cổ động tại huyện, xã

Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông
tin cổ động tại huyện gồm: Loa nén công suất
cho biểu diễn, chịu mọi thời tiết;Bàn trộn âm
liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng;   Loa hai
dải tần số HI-FI, chịu mọi thời tiết; Bộ khuếch
đại liền công suất; Micro không dây cầm tay
tần số UHF ; đèn ánh sáng;

Trung tâm
VHTT-TT

huyện

Hỗ trợ trung tâm VHTT-TT huyện Phương tiện phục
vụ thông tin cổ động

Trung tâm VHTT
-TT huyện

Phương tiện phục vụ thông tin cổ động 1.100

Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông
tin cổ động tại các xã gồm: Loa di động 

Trung tâm
VHTT-TT

huyện
Các xã khó khăn

Trang bị loa di động cho các
xã

11 xã khó khăn Phương tiện phục vụ thông tin cổ động 150

-
Phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo
bền vững

Trung tâm
VHTT-TT

huyện

dự kiến 3  phóng sự, 2 tài
liệu 

Tuyên truyền
nhận thức cho

người dân
112

7
Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát,
đánh giá Chương trình

Phòng Lao
động TBXH,
UBND các xã

6.814



a)
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện
Chương trình

 + Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp;
+ Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

   - ND hỗ trợ: Xây dựng tài liệu và
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng, nghiệp vụ; Tổ chức học
tập, trao đổi kinh nghiệm trong và
ngoài nước; tổ chức hội thảo, hội nghị
và các hoạt động khác về công tác
giảm nghèo.

Theo dự
toán chi tiết

4.437

Biên soạn tài liệu và Tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức năng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ,
công chức huyện, xã, thôn

Tổ chức 10 lớp/năm (01 lớp
cho cán bộ cấp huyện; 09

lớp cho cán bộ cấp xã)
2.537

Học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước
Tổ chức  đưa 3 đoàn/năm đi
học tập trao đổi kinh nghiệm

giảm nghèo ngoài tỉnh
900

Hội nghị, Hội thảo về giảm nghèo và các hoạt
động khác về giảm nghèo

1.000

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

 + Cơ quan chủ trì Chương trình các cấp, các cơ quan
chủ trì các dự án thành phần/nội dung trong các dự án
thành phần các cấp và các cán bộ được phân công
phụ trách và tổ chức thực hiện công tác giám sát,
đánh giá;
+ Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

   - ND hỗ trợ:  Xây dựng khung kết
quả của Chương trình; Kiểm tra, giám
sát, đánh giá kết quả thực hiện các
chính sách, chương trình, dự án giảm
nghèo; Rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo hằng năm; tổ chức điều tra,
đánh giá; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu và phần mềm quản lý dữ liệu
giảm nghèo ở các cấp.

Theo dự
toán chi tiết

2.377

Kiểm tra, giám sát hàng năm 400

1.977

III
Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn
mới

Trên địa bàn nông thôn của huyên, bao gồm: 07 xã
đã hoàn thành nông thôn mới

Đối tượng thụ hưởng: Người dân, cộng đồng dân
cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế

- xã hội trên địa bàn 07 xã trên.

1.695

1

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện
có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát
triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với
quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi
khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn;

895

 -

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả
các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa
đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo
quản nông sản theo các mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất
lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại,
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy
chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Nghị quyết 10- NQ/TU
của Tỉnh ủy Lào Cai

Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị dược
liệu

UBND huyện
Bắc Hà

Là một trong những cây trồng
thế mạnh, phù hợp với điều
kiện khí hậu thổ nhưỡng của
địa phương. Diện tích trồng
hàng năm khoảng 120 ha, chủ
yếu là cây Cát cánh, Đương
quy, Atiso và một số cây dược
liệu khác. Trên địa bàn huyện
có 01 xưởng sơ chế, bảo quản
các sản phẩm dược liệu.

Các hộ gia đình, DN, HTX tham gia liên kết Quy mô 8 ha/30 hộ tham gia
Bản Phố, Na
Hối, Tà Chải

Hỗ trợ giống, phân bón, vật tư thiết bị
trồng, chăm sóc; Chi phí tập huấn kỹ
thuật; chi phí quản lý chỉ đạo

45 triệu
đồng/ha

358

Dự án phát triển cây dược
liệu đã cho thấy sự hiệu
quả, phù hợp với điều kiện
khí hậu, thổ nhưỡng huyện
Bắc Hà. Sau khi đầu tư
một năm mỗi ha cây dược
liệu như Atiso, đương quy,
cát cánh... cho thu hoạch
trung bình từ 90 - 100
triệu đồng, giúp các hộ
tăng thu nhập.

Dự án liên kết sản xuất quế theo hướng hữu cơ
UBND huyện
Bắc Hà

Diện tích 9.800 ha, trong đó
diện tích đã chứng nhận hữu
cơ là 2.248 ha. Là một trong
những cây trồng thế mạnh, phù
hợp với điều kiện khí hậu thổ
nhưỡng của địa phương. Trên
địa bàn có 03 HTX thu mua
chế biến, kinh doanh sản phẩm
quế

Các hộ gia đình, DN, HTX tham gia liên kết
Quy mô 45 ha/85 hộ tham

gia

Cốc Lầu, Bảo
Nhai, Nậm Đét,

Nậm Mòn

Hỗ trợ giống, vật tư phân bón; có sở
hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến;
chi phí chứng nhận hữu cơ; tập huấn
chuyển giao kỹ thuật; chi phí quản lý
chỉ đạo

12 triệu
đồng/ha

537

Áp dụng khoa học kỹ thuật
từ khâu sản xuất giống tới
khâu chế biến tiêu thụ sản
phẩm theo hướng hữu cơ.
với 1 ha quế, từ năm thứ

sáu đến năm thứ 10, trung
bình mỗi năm sẽ thu về
khoảng 25 triệu đồng từ

việc khai thác tỉa cành, lá
và vỏ cây quế. Sau năm
thứ 15, rừng quế sẽ cho

2 Nội dung thành phần số 11: 800

 -

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống
giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng
yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây
dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và
cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an
ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng;

Rà soát hộ nghèo hàng năm; cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo



Truyền thông về xây dựng NTM
Văn phòng Điều
phối NTM tỉnh

UBND huyện Bắc Hà
Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công

tác tuyên truyền và tổ chức, cá nhân liên quan

Tổ chức hội nghị tuyên
truyền, hội thi NTM; in ấn
pano, khẩu hiểu, áp phích,
tờ rơi; làm video clip tuyên

truyền;...

18 xã 400

Góp phần nâng cao nhận
thức, tạo sự đồng thuận

trong Nhân dân trong thực
hiện các nội dung xây

dựng NTM.

Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện chương
trình

Văn phòng Điều
phối NTM tỉnh

UBND huyện Bắc Hà
Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, đánh

giá, giám sát NTM

thẩm tra, thẩm định thôn, xã
chuẩn NTM; tổ chức các HN
triển khai, sơ kết, tổng kết;
công tác kiểm tra, giám sát,

đánh giá;....

18 xã 400
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