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I. SJ' CAN THIET xAY DJ'NG BE AN 

1. Thrc trng huy dng ngun 1rc cho du tir phát triên tinh Lao Cal giai 
doin 2016 - 2020 

1.1. Kê! qua dzt du'ic 

Tng huy ding lirc dAu tu toàn xä hi trên dja bàn giai doan 2016-2020 rnc 
dat 170.754 t' dông. Tôc d tang bInh quân trên 12%/näm. Kêt qua huy dng các 
nguôn von co xu htthng tIch circ là: von ngân sách giãm, von huy dng ngoài ngân 
sách tang dan trong t trçng tong vOn dâu tu xã hi hang nàm (t tr9ng von nhà 
nuc giâm tr 27% nam 2016, con khoáng 19% näm 2020). Trong nguôn vOn ngân 
sách nhà nithc thI von dja phucing tang dan (tang ttr 50% nàm 2016 len 64% nám 
2020). Theo kêt qua dat  dugc thI trong giai doan 2016-2020 tInh bInh quân 1 dông 
vOn ngân sách nhà nuàc sê thu hut duc 5 dông vOn ngoài ngân sách nhà nuàc. Tr 
nhng két qua trên dà gop phân vào các thành tru chung quan trQng cUa tinh: Tang 
tnthng kinh tê luôn duy trI mirc cao (trén 1 0%Inäm). 

Vn ctu tu tr ngân sách nhà nithc duçc 1ng ghép vâi các ngucn vn khác 
tp trung dâu tti cho cOng trInh, dir an trçng diem, chucmg trInh miic tiêu quôc 
gia, kêt câu ha tang kinh tê - xã hi, nhât là kêt câu ha tang vüng cao, vüng 
bit khó khän. VOn ODA dâu tu chü yeu cho các dir an ha tang dO thj, giàm 
nghèo, dirçc si:r diing diing mic dich, hiu qua. VOn dâu hr tr%rc tiêp nuàc ngoài 
(FDI) duy trI on djnh. Kêt cau ha tang do thj, du ljch, cCra khâu tiêp tic duçc dâu 
tu phát huy hiu qua khai thác. Xây drng trung tam hành chinh mi cña các 
huyn Van Bàn, Bào Yen, Sa Pa; xây dijng các dir an do thj, nhà a tai thành phô 
Lao Cai, huyn Sa Pa, Bào Thäng; Xây dirng huyn Sa Pa tra thành khu du ljch 
quOc gia, hoàn thành nâng cap len thj xà Sa Pa. TIch circ hoàn thin các tiêu chI 
thành ph Lao Cai len do thj loai I; cãi tao  nâng cap 240 km quOc l, 251 km 
duvng tinh 1Q. Các Cong trInh trcng diem, kêt nôi vñng dirçc xuc tiên manh  me: 
Cãng hang khOng Sa Pa, duing cao toe Ni Bài - Lao Cai giai doan 2, duang nôi 
cao tOc Ni Bài - Lao Cai di Sa Pa, Lai Châu, Câu Bàn Vuçc (Vit Nam) - Ba 
Sái (Trung Quôc), Câu PhU Thjnh, Câu Lang Giàng... Cong tác chinh trang, nâng 
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cap do thj dizçc chü tr9ng. Toàn tinh có 10 do th: 01 do thj loai II, 01 do thj lOai 
IV, 08 do thj loai V. T l do thj hOa dat  26%. 

1.2. T,n t9i, hzn chl 

- Kt qua huy dng mt s ngun l%rc dat  thp so k hoach nhi.r: Vn h trçY cO 
muc tiêu tr NSTW (59%KH); Von huy dng các B, ngành Trung uang dâu tu 
trén dja bàn tinh (32%KH), Von TPCP (41%KH), von FDI (16,4%KH). 

- Ngun vn khu virc Nhà nucc, dc bit là vn ngân sách nhà niIc cOn thp 
so vOi nhu câu cüa tinh, nguOn von ngân sách nhà ni.rOc cho dâu tu phát triên phii 
thuc vào ngân sách Trung ucing. Do thiêu nguôn ngân sách Trung uong ho trç 
nên tiên dc triên khai các dir an 1ón có ' nghia dôi vi sir phát triên cüa tinh cOn 
chm: Dithng nôi cao toe Lao Cai - Sa Pa; Cáng hang không Sa Pa; Câu biên giài 
tai khu virc Bàn Vuc, Bat Xát... 

- Ca s h thng my thrqc cãi thin nhixng chua dáp üng yêu cAu phát triën, dc 
bit là h tang khu kinh t cüa khâu, ha,  tang du ljch, ha tang các khu, clrlm cong 
nghip, cu s& h tang nông thôn con thiêu và yêu. Dn tOi hn chê vic khai thác 
the mnh tiêm näng cüa tinh, chua hap dan dê thu hiit các nguôn von dâu tr (d.c 
bit là nguôn von ngoài ngãn sách). Trong do mt so ha tang két câu giao thông 
tuy dà duçic trin khai nhimg dã CO khó khän, chua the hoàn thânh (Cãng hang 
không, cao tOc NB-LC giai don 2, Câu Bàn Vuçic — Ba Sái, Tuyên dithng sat khô 
1435 mm...) lam tang chi phi, giám süc cnh tranh... 

- Các hlnh thüc du tr nhu PPP, BOT, BT... cOn It. Vic thu lint cac ngun 
von nhäm xã hi hóa các ngành y të, van hóa, giáo diic, the dc — the thao cOn 
ch.m và chua thu hut dircyc nhiêu. 

1.3. Nguyen nhân tn 4ii, hzn chê 

- Nguyen nhân khách quan: Là tinh nghèo, xut phát dim cUa tinh thp, quy 
mô kinh t con nhO b, tinh chua can dôi dirçrc ngân sách, cOn phii thuc vào vOn 
h trq cüa Trung ixang; Dn den nguôn von Ngân sách (trung uang và dja phi.rang) 
hin ché, von ngoài ngân sách dâu tu vào dja bàn tinh chua cao. 

- Nguyen nhân chz quan: Mt s ca ch chInh sách cUa Trung uong, dja 
phuang cOn chOng chéo; Thiêu khu cOng nghip quy mô dê kêu gçi thu hiit dâu tu; 
Cong tác giãi phOng m.t bang dê thu hut các dir an dâu tu con chm, chua kjp thai 
dê thu hut các d an lan dâu tu trên dja bàn; Vic giãi quyêt, tháo gi khO khän cho 
các doanh nghip, nba dâu tu trên dja bàn dOi khi cOn chm. 

II. CAN CU' xA DUNG DE AN 

Can cr Nghj quyt s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi  Dai  biéu Dãng 
b tinh Lao Cai 1n thir XVI nhim kS'  2020-2025. 
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Phn thir hai 

MUC TIEU, NHIM VJ, GIAI PIIAP HUY DQNG NGUON LV'C  CHO 
oAu TU' PHAT TRIEN TINH LAO CAl GIAI DOJN 2020 - 2025 

I. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu tong quát 

Huy dng dam bão ngun lirc thirc hin các D an tr9ng tam, Nghj quyêt Dai 
hi Dãng b tinh lan thu XVI nhim kS'  202 1-2025. Nhäm xây dirng Lao Cai phát 
triên toàn din trâ thành trung tam, cau noi giao thirng kinh té, dôi ngoi gifla 
Vit Nam và cac nuâc ASEAN vài vüng Tây Nam - Trung Quôc; den nàm 2025 
Lao Cai tiêp tiic là tinh phát triên cña viing Trung du, Mien nui phIa Bäc, näm 2030 
Lao Caj trâ thành tinh khá cüa cã nuOc, näm 2045 là tinh phát triên cüa cã nhlâc", 
dông thai thirc hin thang lçri các miic tiêu Nghj quyêt Di hi Dãng b tinh lan 
thu xvi. 

2. M,ic tiêu cu th 

Huy dng thng vn du tix toàn xa hOi  trên dja bàn giai do.n 202 1-2025 là 
265.000 t dông (bmnh quán tang 7-8%/nãm). Trong dO, huy dng von Nba nuàc 
45.000 t' dông, chiêm 17% (rieng von NSNN: 36.730 t dông, chiêm 14%); von 
ngoài Nhà nurc: 220.000 t dông, chiêm 83% tong von dâu tu toàn xâ hi. 

- Miic tiêu huy dng theo tung näm: Näm 2021: 45.500 t dông; Näm 2022: 
49.000 tST dông; NAm 2023: 52.900 t dông; Näm 2024: 56.600 t dông; Näm 
2025: 61.000 t' dông. 

- Miic tiêu huy dng theo ngun vn, cii tht: 

(1) Vdn Nhà ntthc: 45.000 t' dng, gm: 

+ Vn NSNN: 36.730 t dng (gm: (1) Vn NSDP: 19.380 t3' dng; (2) Vn 
NSTW: 17.350 t dng). 

+ Ngun TPCP: 1.000 t dông. 

+ Ngun vn ODA: 3.908 t dng. 

+ Ngun vn vin trV không hoàn lai NGO: 262 t5' dng. 

+ Tin diing du tu phát trin nhà nithc: 2.5 00 t' dông. 

+ Vn huy dng cüa các doanh nghip nhà nuóc: 600 t' dng. 

(2) Vdn ngoài Nhà rnthc: 220.000 t' dtng, bao gm: 

+ Vn FDI: 710 t dng. 

+ Vn huy dng du tu cña tt.r nhan và dan cu (gm Ca vay tin di1ng thtrang 
mi): 2 19.290 t dông. 

- Mic tiêu huy dng theo ngành, 1mb vrc, cii th: 

+ LTIih vrc kinh t: 113.950 t' dng, chim 43%. 

+ Linh virc xä hi: 98.050 t' dng, chim 37%. 
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+ Các linh vrc con lai:  53.000 t' dng, c1iim 20%. 

(tó chi tit các ngun win, dz an ctu tic chi tiit kern theo biu 01, 02, 03) 

II. NHIM VU CU THE 

1. Dôi vOl ngumn vn ngân sách nhà ntthc (Ngân sách dja phito'ng, thu th 
dyng dat, Ho trçr muc tiêu, Chito'ng trInh myc tiêu quOc gia...) 

- Ngoài phn vn NSNN duçc giao theo k hoach trung hin 2021-2025 và 
hang näm, các sâ, ngành can tIch circ chU dng lam vic vâi các B, ngành Trung 
irong dê huy dng và tang müc ho trg cüa các nguôn von Trung uo'ng cho tinh dat 
duqc mllc tiéu tong von huy dng dê ra. 

- Trin khai thrc hin quy hoach  tinh Lao Cai theo Lut Quy hoach; tp trung 
quy hoach, rà soát các trii sâ, vj tn Co the dâu giá thu tiên sir diing dat dê tao  nguôn 
von. Dôi vOi vic ma mOi các tuyên duang ti các khu virc do thj phãi gän vOi tao 
qu dat hai ben dê khai thác huy dng nguôn lirc dâu tu. 

- Thirc hin các giãi pháp v thu ngân sách nhà nuOc trén dja bàn, phn du 
den näm 2025 dat  15.500 t dong, trong dO t.p trung vào các giãi pháp thu ngân 
sách tr các nguOn thu ni dja. Quãn 1 và Co CâU iai  thu chi ngân sách nhà nuac 
theo hi.ràng phân dâu tang t tr9ng chi dâu tu phát triên, giãm chi thixang xuyen. 

2. Di vO'i ngun von Trái phiu Chmnh phü 

Trên co sâ nhu cu vn và mi1c tiêu d ra, d xut vài Trung uong buy dng 
nguôn Trãi phiêu chInh phü dë tp trung dâu tu cho các linh vrc: giao thông, thüy 
lçii, y tê, giáo dc; các cong trinh dãu tu xây dirng thirc sij quan tr9ng, thüc day sir 
phát triên chung và cO tác dng lien viing, khu virc. 

3. D& vOl nguôn von ODA 

- Giai doan 202 1-2025, trên dla  bàn tinh dr kin CO tng s 11 chuo'ng trinh, 
d1r an ODA. Các chuong trmnh, d1r an ODA chü yêu thuc nhóm các ngân hang 
phát triên: WB, ADB, JICA và 02 nba tài trçi Qu Kuwet, EU... 

- Cñng yen vic trin khai thirc hin các d1r an dã k kt vài các nhã tài trq, 
can tiêp tiic chU dng, tIch circ 4n dng các nhà tài trçY khác, chü yëu tp trung cho 
lTnh vrc ha tang kinh tê - xâ hi, bão v mOi tn.r&ng, frng phó biên dôi khi hu, y tê, 
giáo diic... Cii the nhu sau: 

+ Tip tic dy manh  thijc hin và giâi ngân vn các d1r an chuyn tip tr giai 
doan 2016-2020 sang giai doan 2021-2025 nhu: D%r an Phát triên các do thj loai 
vira - Tiêu d an thành phô Lao Cai - Khoãn vay bO sung - AF (Von vay WB); D 
an Xây drng câu dan sinh và quân l tài san du&ng dja phi.wng (LRAMP), von vay 
WB; Dr an Tang cithng quân 1 dat dai vâ co sa dü lieu dat dai thc hin tai tinh 
Lao Cai - VILG Lao Cai (vOn vay WB); Dr an Süa cha và nâng cao an toàn dp 
(Von vay WB8); Dii an Cap din nông thOn tir luói din quOc gia tinh Lao Cai, giai 
doan 2018 - 2020 - EU tài trci... 

+ Chü dng, tIch circ vn dng các nhà tài trçi d trin khai các dir an mài 
trong giai don 202 1-2025 nhu: (1) Dr an Phát trién nông thOn thIch Ung vOi thiën 
tai (von vay JICA): 541.140 Trd; (2) Dir an Phát triên do thj và kinh tê du ljch ben 
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vftng tinh Lao Cai (vn vay WB): 2.250.400 Trd; (3) Dr an dâu tu trang thit b y 
tê cho Bnh vin San nhi va mt so Bnh vin tuyên huyn trong h thông chäm 
soc sue khôe bà mc và trê em cüa tinh Lao Cai (von vay Han QuOc): 415.022 Trd; 
(4) Drán cap din nông thôn tinh Lao Cai giai doan 2021-2025,  (von ADB, dir an 
nhóm 0 cüa B COng thiicrng): 400.28 1 Trd; (5) Chuang trinh dông hành vài vüng 
cao Lao Cai (von vin trçl khOng hoàn laj  cüa ChInh phü Han QuOc d kiên bat dâu 
tr 2022): 335.551 Trd... 

4. Dôi vOi ngun von vin trçr không hoàn 1ti cüa các to chtrc phi Chinh 
phü (NGO) và các to chfrc tài trq khác 

Ngoài vic tIch cijc trin khai t& các dir an NGO trên dja bàn cüa các t chüc 
nhir: Ciu trn tré em Sd, Qu5' tr thin Bloomberg (Hoa Ks'), Global Care (Han 
Quôe), AHF (Mg), World Share (Han QuOc), Samaritan's Purse (Mg),... dê t?o 
lông tin cho cac nhà tài trçr; can tich ciic theo dOi, xüc tiên, tong hçp, cung cap 
thông tin các to chüc phi ChInh phU nithc ngoài có nhu câu hoat dng cho các 
ngành, dja phwng trong tinh. DOng thñ, xây dirng ni dung dir an can kêu gi h 
trçY tir các to chirc phi ChInh phü nuàc ngoài, tp trung vào các mi1c tiêu iru tiên 
phát triên kinh tê - xã hi và nhân dao  cña tinh Lao Cai trong giai dotn 202 1-2025, 
chLi yêu bao gôm: (i) Phát triên nông nghip và nông thôn (bao gOm nông nghip, 
thüy lqi, lam nghip, thüy san) kêt hcrp xoá dói giám nghèo; (ii) Phát triên ha tang 
c sâ xa hi (y té, giáo diie  va dào tao,  lao dng, vic lam, dan so); (iii) Bão v mOi 
tnthng và quán l eác nguôn tài nguyen thién nhiên, phông chông, giám nhç hu 
qua thién tai, djch bnh; (iv) Tang cumg näng hrc the chê, quãn l, k thut và 
phát trien nguôn nhân hic, chuyên giao cOng ngh, nâng cao näng lire  nghiên eüu 
và triên khai; (v) Các hoat dng nhãn dao... 

5. Huy dng ngun du ttr tir các qu5 dja phirong, các khoãn vay khác 
cüa Ngân sách dja phtro'ng 

- Trén co sâ nhu cu vn cho du tu phat trin, sê xac djnh ngun lire cn huy 
dng tr Qu dâu tu, Qu5 phát triên dat và các nguOn vay khác dê dâu tu các dir an 
phu hop phuc vu cho phat triên cua tinh Day manh thi.rc hién cac dir an tao qu5 dat 
trên dja bàn các huyn, thành phO dê bô sung nguôn von cho cac qu và huy dng 
them nguôn von dâu tu các dii an h tang kinh tê xä hi, tang thu ngân sách nhà 
nuc trên dja bàn eüng nhu trá nçi vOn vay. 

- Di vài các ngun vn tin dimg du tir phát trin eüa nhà rnràc: Trên co sâ 
nhu câu dãu tu giai doan 2021-2025, tinh cüng cac doanh nghip (thuc các linh 
viic dirorc iru tiên theo quy drnh) chu dông dê xuât, lam viéc vm Ngân hang Phat 
trién, eác to chuc tin ding dê huy dng tOi da nguôn von nay cho dâu tu phát triên. 

6. Dôi vOl buy dng v6n FDI, v6n doanh nghip Va dan cir 

- Tao diu kin cho eác nhà du tir dang d.0 tu trên dja bàn tinh d các dr an 
eO diu kin mCi rQng san xut, kinh doanh. TIch cre xiic tiên vCri các nba dâu tu 
nuàc ngoài, xây dimg các dir  an mri gçi du tu tr ngun vn du tu tri,rc tiêp nuàc 
ngoài (FDI) có tInh khá thi cao. Barn sat Ciic  Dau tir nuâc ngoài, B Ké hoach và 
Dâu tir nhäm thông qua các chircmg trinh xüc tiên dau tu dê kêu gi các nhà dâu ti.r 
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nixc ngoài du tu vão Lao Cai. Dng th&i, tip tic hoàn thin quy hoach, kê hoach 
sr ding dat, tao  nhiêu qu dat, mt bang sach  dé giài thiu cho nhà du ti.r. 

- Don dc các nhà du tu, các doanh nghip trin khai thrc hin các dij an 
theo dáng tiên d dà cam kët, dc bit là các dir an ye do thj, du ljch, thi.mg mai 
tai do thj Sa Pa và thành phô Lao Cai... Day m?nh  triên khai hçp tác vâi các tp 
doàn nhi.r: Aiphanam, Geleximco, T&T, TNG, FLC, Bitexco, Sungroup,... d các 
nba dâu t.r triên khai mt so di,r an lan có ãnh hirâng tâi sv phát triên kinh tê - xã 
hôi cüa tinh. 

- Thirc hin giãi pháp khuyn khIch ngi.rai dan tir bO vn cho Nhà ni.râc, các t 
chi'rc kinh tê vay dê tao  nguôn von dâu tii. Thirc hành tiêt kim trong toàn xã hi, 
khuyén khIch va co chinh sách huàng dn tiêu dung hçip l, tao  môi tru&ng kinh 
doanh thun lcii cho nguai dan bô von dâu tix, xây dmg co sâ 4t chat phic vi dai 
song và các hoat dng san xuât kinh doanh. 

III. GIAI PHAP T}HXC HhIN 

1. Phát triên thi truô'ng và các thành phãn kinh t 

Phát trin lành manh  các  l°ai  thj tru&ng tài chInh, tin diing, tao  diêu kin 
thun lcii, bmnh däng dê các ngân hang thuung mai,  các to chüc tài chInh thành 1p 
và hoat dng. H trçl, nâng cao hiu qua hoat dng cüa các ngân hang chInh sách. 
Thitc d.y phát triên thj truang lao dng, bat dng san, chü tr9ng thj trtthng hang 
bOa, djch vi nông thOn. Thirc hin nghiêm tue các the chê pháp lut d phát triên 
d.y dU, dng b thj tn.rang b.t dng san, von, lao dng, khoa h9c cOng ngh... 

Thirc hin dng b cac giãi pháp tao  môi trtrang, diu kin thun lqi khuyên 
khIch, h trçi phát triên doanh nghip khâi nghip, sang tao.  Chñ tr9ng nâng cao 
hiu qua hoat dng cüa doanh nghip nhà nuâc, doanh nghip nha nuOe dä cô 
phn, doanh nghip san xuât trong các khu cOng nghip. Chuyên dôi manh  me các 
dan yj sir nghip có dü dieu kin sang hoat dng theo Lut Doanh nghip. 

Tao di&u kin thu hut nba du tu Co tiêm lc manh,  th1rc hin dir an quy mô 
ian CO tác dng lan tôa tIch circ phát triên kinh te, xà hi; dông thai khuyen khich 
phát trien doanh nghip vra và nhô, tao  môi truang cnh tranh lành m?nh.  Xây 
drng chInh sách khuyën khIch dau tii vào phát trien linh vrc 1rng ding cong ngh 
cao, dâu tu vào cong nghip chê biên sâu, cong nghip phii trçl, cong nghip có nhu 
câu si'r diing nhiêu lao dng dja phuang; chInh sách ho tr xüc tien dau tu, mi dai 
thu hut dâu ti.r; chInh sách h trq phát trien kinh tê tp the, hp tác xã, ho tr doanh 
nghip nhô và vua. 

2. Phát trin "dot phä" v h tAng giao thông và do thj to nên tang thu 
hñtvn dAu tir 

- DAu tu phát trin vut bc v nang lrc kt cu ha tAng giao thông quan tr9ng 
bao gOm duông b cao tôc, duang sat nhäm day manh  lien kêt phát triên kinh te 
vài các tinh và giüa các ngành, lTnh vrc, dc bit là vói các tinh tren hành lang COn 
Minh - Lao Cai - Ha Ni - Hãi PhOng - Quãng Ninh, ci the: 
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+ Du tr Cãng hang không Sa Pa dáp img kt ni vñng và quôc t & thm 
trung, tao  dt phá trong thu hitt khách vào "müi nh9n" du ljch và dâu tu vào "nên 
tang" cong nghip t?i  tinh Lao Cai và 2 tinh lan cn là Lai Châu, Ha Giang. 

+ bàn thin dUng cp k5 thut và m& rng các doan tuyên quôc l quan 
trçng là 4D, 279, 4E huàng tài chat luçmg phiic vii tOt nhât cho các vilng kinh tê 
dng 1irc tai  thành phô Lao Cai, thj xà Sa Pa, huyn Bão Thang. 

+ ti.r nâng cAp, xây dirng mng lu&i du&ng tinh d k& n6i nhanh tr mng 
hrOi giao thông quOc gia den các khu virc kinh tê dng lirc khác là Bäc Ha, Bat Xát 
(nhât là giao thông kêt nOi Y T và Sa Pa), khu virc CO vai trO quOc phOng an ninh, 
khu vrc khó khan gôm Mthng Khixcrng, Bat Xát, Si Ma Cai. 

+ Phát trin ma rng c11m càng can  Lao Cai tr& thành mat xIch quan trgng 
trong h thông Logistics cUa khu vrc lay Bäc, tham gia tIch crc vào sr "dot  phá" 
cUa kinh tê cüa khâu. 

+ Kt ni duqc du&ng sAt vâi Trung Quc, dng th&i CO chInh sách tao  thun 
lçri dê giãm chi phi và thOi gian, thUc dày hqp tác vn chuyên hang hoá gifa tinh 
Van Nam - Trung Quôc v&i Lao Cai - Ha Ni - Hái PhOng. 

+ Xây drng mt s cAu l&n vuçlt song Hng nhrn giãm chia cAt gm cAu Bàn 
Vixçic, PhU Thjnh, Lang Giãng. 

- Phát trin do thj tao  dng lijc, sUc lan tôa trong phát trin bao trUm, trong do 
tp trung to chUc mng hrài do thj theo huâng: (1) Xây drng do thj thông minh 
thành phô Lao Cai và do thj Sa Pa; (2) Phát triên, ma rtng thành phô Lao Cai là do 
thj 1°a  i, do thj trung tam vüng Tây Bäc, do thj giáp biên gi&i Vit — Trung, là câu 
nôi quan tr9ng cUa hành lang kinh tê Con Minh (Trung Quoc) vri Lao Cai - Ha 
Ni - Hái PhOng, là diem nôi quan tr9ng trong hçp tác du ljch ye nguOn cUa ba 
tinh: Lao Cai, Yen Bái, PhU Th9 và du ljch Tây Bäc m& rng. (3) Phát triên do thj 
thj xä Sa Pa là do thj du ljch tam c quOc gia va quôc tê có vai trO hO tr phát triên 
vUng phIa Tây cUa Lao Cai. Phát triên Sa Pa là do thj loai III gnvài thành 1p 
thành phô Sa Pa. Nâng cap Bão Thäng, Bäc Ha len do thj loai IV dê thành 1p thj 
xA truàc 2025. 

3. Phát trin du llch,  djch viii, xuAt nhp khAu, logictic to btrO'c dt phá 
thu hut dâu tir vào tinh Lao Cai 

- Phát trien du lich, tp trung 6' Sa Pa, Y T (Bat Xát), Bc H, thành phó Lao Cai 

+ Xây dirng Khu du ljch Quc gia Sa Pa mang tAm quc t; Xây dirng khu du 
ljch Y T (Sa Pa 2): Xãy dirng quy hoach, co chê, chInh sách thUc dày Khu du ljch 
Quôc gia Sa Pa phát triên. Tip tic dâu tti, thu hut dâu tu và dua vào khai thác h 
thông ket câu ha tang giao thông phçic vi phát triên Khu du ljch quOc gia Sa Pa. 
Dâu tix, hoàn thin co sà 4t chat k5 thu.t ngành du ljch và các djch vi hO trçi 
khách du ljch. Phát triên san phâm du ljch Khu du ljch quOc gia Sa Pa dáp img nhu 
câu thj trithng quôc tê. 

+ Tp trung ngun 1irc, i.ru tiên phát trin 05 loai hlnh du ljch chU dao  (du ljch 
van hOa; du ljch cong dông; du ljch do thj; du ljch sinh thai - nông nghip; du ljch 
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th thao - mao him) gn kt vâi san phm du ljch, chuong trInh (tuyn) du ljch tai 
Khu DLQG Sa Pa. 

+ Tp trung phát trin kinh t dêm ti thành ph Lao Cai, Sa Pa: D nghj 
Trung 'uo'ng cho phép m Casino ti Sa Pa và thi diem cho phép ngithi Via Nam 
có dü diêu kin tham gia (tixcing tir co chê áp diing cho Casino Carona Phii Quôc, 
Kiên Giang) dê t?o  dng 1c dOt  phá cho Lao Cai, thu hUt krçxng khách du ljch tang 
tnthng it nhât d.t miirc 25%/näm, tao  cong an vic lam n djnh cho khoàng 2.000 
lao dng, dóng gop cho NSNN hang närn 500 - 600 t' dông; Nghiên ciru, quãn l, 
thirc hin tOt các tuyen phô di bO,  chçi dêm, phô dêm trén dja bàn thành phô Lao 
Cai, thj xä Sa Pa. To chUc them các hoat dng vui chcii giãi tn ye dém nhu show 
diên, am thirc, bar, vu tnxmg, sky bar nhac song... dé tang thi gian liiu trü và 
mUc chi tiêu cUa khách du ljch khi den Lao Cai. 

- Phát triên xuát nhp khá'u, tp trung Cta khdu quc t Duô'ng b5 s 2 (Kim 
Thành) và khu tha khâu Ban Vircic: 

+ Tip tic d xu.t trin khai xây drng Khu hçTp tác qua biên gió'i tinh Lao Cai 
lam hat  nhân phát triên cUa khu kinh té cira khâu. 

+ D,u Px ha thng khu cUa khu Bàn Vuc, c.0 dung bO qua sOng hng t?i  Bàn 
Viiçic, ha tang khu Kim Thành - NgOi Phát, khu logistics quy mô hung 2. 

+ Don dc trin khai dir an cãng can  lCD giai doan 2, d.0 tu kho bài phuang 
tin xêp dOr container và hang hOa... dé phát buy tot lçri the ye vn tâi dithng sat 
phiic vi xuât nhp khâu. 

+ Ma cp chci biên giài tai  Kim Thành và Bàn Qu.n, chçi xUc tin thirnng mai 
biên giâi Kim Thành. 

4. Phát trin ngun nhân lijc, chü trQng ngun nhân hyc chat lwyng cao 
trong du lich,  cong nghip, nông nghip frng ding cong ngh cao tio co' sr thu 
hut nguôn hrc cho phát triên 

Tip tic phát trin, nâng cao ch.t lucmg ngun nhân lirc và phát trin các cci 
s& dào tao  nguôn nhân lirc chat hrng cao trên dla  bàn tinh Lao Cai. Gän vic 
chuyên djch ca câu kinh té vâi cu câu lao dng trên c sâ lam tot cong tác dào tao 
theo các ngành nghê. Dâu tu h thông các tnring nghê, nhât là xây d%rng tnthng 
Cao dang Lao Cai trâ thành mOt  trong trung tam dào tao  nghe chat hxng cao cho 
tinh và khu vrc Tây Bãc. Day manh  hçip tác, khuyên khIch dâu ttr cUa khu v1rc tu 
nhân, dâu tu nuóc ngoài và sir tham gia cUa nguai dan dé thirc hin hiu qua các 
chuo'ng trInh cUa nhà nuac. Tniên khai lien kêt vói các doanh nghip trong dão tao 
nghê, gän dào tao  vài nhu câu sü dung lao dng cUa các doanh nghip trong và 
ngoài tinh, nhât là trong cac 1mb vrc dang thiêu nhân hrc nhu Cong ngh thông tin, 
du ljch, cong nghip, nông nghip img ding cong ngh cao... 

5. Tang ctrè'ng quan 1 dt dai, nâng cao hiu qua khai thác, sfr diing dat, 
tio nguôn hrc cho dan tir, phát triên 

- Quy hoach, quän 1 dt công, dc bia là các khu we tao ra qu d.t d thirc 
hin các nhim vi phát triOn kinh tê - xã hOi. 
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- So hóa ca sâ dtr 1iu dat dai trên dja bàn toàn tinh nhäm dáp 1rng tot hcm nhu 
câu tra cIru thông tin cüa ChInh phU, nguâi dan và doanh nghip, nâng cao hiu 
lirc, hiu qua và minh bach  cong tác quãn i dat dai nhäm hn chê tInh trng tranh 
chap, khiêu kin. 

- Sp xp, n djnh dan cu nông thôn gân vOi xay dmg nông thôn mOi gop ph..n 
tIch circ trong vic khai thác, phát huy tiêm näng, lçii the cüa timg yang, thiic hin lien 
két trong chuôi lien ket vUng to nguyen 1iu cho san xuât t.p trung cUa tinh. 

- Hoàn thành quy hoch dt 0 nông thôn d sp xp, n djnh dan cu và khai 
thác qu dat. 

- Tp trung chi do, thc hin rà soát, xây dirng diu chinh quy hoach sir d1ing 
dat, gàn vOi thirc hin các Cong tác lien quan nhäm tao  mt bang sach  kêu gi dâu 
tix, nhi.r: quy hoch, phát triên xay dijng them các khu, ciim cOng nghip, các khu 
san xuât nông nghip cao quy mô l&n tai  các huyn, thành phô... 

6. Sfr ding có hiu qua, phát huy vai trô "vn mi" nguôn von dâu ttr 
ngân sách nhà ninrc 

SO K hoach và D.0 tir, SO Tài chInh chU tn, phi hçp vó'i các c quan, do'n 
vj tham muu sir ding có hiu qua các nguOn vOn nhà nix0c d huy dng dixc; 
tham rnmi lông ghép các nguôn vOn dê thirc hin dr an thing quy djnh và hiu qua. 
Sap xêp thi.'r tr uu tiên các dir an dê bô trI nguôn 1irc dâu ti.r dirt diem, sOm dua 
cong trInh vào khai thác, s'r diing phát huy hiu qua, tránh dãu tu dan trãi. Day 
nhanh tiên d giài phOng mt bang, tao  qu dat sach  dê day nhanh thi cOng các 
cong trInh dâu tu trên dja bàn. Nghiên ciru xây dmg Quy chê phôi hqp giUa các cc 
quan, dn vj trong huy dng và quán l các nguôn von ho trçv cUa các b, ngành; 
von ODA, vOn vin tr, von tài trçi... d tang hiu qua trong buy dng vOn dâu tu. 

Riêng di vOi ngun vn ODA, cüng v0i vic trin khai thc hin các dir an 
dA cam kêt vOi các nhà tài tW,  can tiêp tic chü dng, tIch cvc  4n dng các nhà tài 
trçi khác, chü yeu tp trung cho xay dirng ha tang dO thj, giãm nghèo, nOng thOn 
mOi, xü l o nhim tai  các khu, cum cOng nghip. Dôi vOi huy dng nguôn von 
NGO, SO Ngoi vt tham mmi xây drng Chucmg trInh xiic tiên 4n dng vin trçY 
phi chinh phU nuOc ngoài tinh Lao Cai giai doan 2021 - 2025. 

Ngoài ra, thirc hin các giái pháp d tang ngun thu NSNN trén dja ban (chU 
yêu tang thu ni dja). SO Tài chInh phôi hpvOi các co quan churc näng day manh 
các giãi pháp tang nguôn thu tr dat, ci~a khau, du ljch, chông that thu ngân sách, 
dc bit 0 khu virc ngoài quôc doanh; SO Tài nguyen và MOi truOng thirc hin giái 
pháp tang thu tir khoáng san... 

7. Thirc hin các giãi pháp dy mnh xä hi hOa (Jâu tir 

Nghiên ciru trin khai thijc hin các co ch& chInh sách thu hat d.0 tu theo các 
hInh thüc nhu PPP, BT, BOT... dê huy dng von caa khu virc tu nhân trong Va ngoâi 
nuOc dôi vOi mt sO dr an iOn trén dja bàn. Dông th&i, tp trung nghiên cOn lira ch9n 
các dir an tiêm näng, uu tien các dtr an có tInh thucmg mai cao dê thc hin; cung cap 
thông tin day dü, kjp thOi ye danh miic các di an dâu tu BOT, BT, PPP...; tham muu 
can dôi dü von ngân sách nhà nuOc dé tham gia vào các dir an BOT, PPP... trên dja 
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bàn; thng curng näng lirc v PPP cho can b, cong chIrc cüa tinh, huyn dé trirc tiêp 
thiic hiên các nhiêrn vu ye du an dâu tjx theo các hmnh thirc trên. Mt so dir an lan trên 
dja bàn tiêp tiic triên khai theo các hInh thtirc trên nhi.r: Dtrang nôi duà'ng cao tOe Ni 
Bài — Lao Cai di Sa Pa (giai don 2); Cãng hang không Sa Pa... 

8. Dy minh cãi cãch hänh chInh to môi trtrô'ng thu hut dâu tu' thun 1Qi 

Dy manh cãi cách hành chInh, trong tam là rà soát, dcm gián hóa thñ tiic hành 
chinh theo hithng tinh gçn, cong khai, minh bach.  Rut ngän thai gian giái quyêt ho 
sci dc bit là các 1mb vuc: Dat dai, dâu tu xây dirng, thuê, thành 1p doanh 
nghip. . . .Triên khai dông b, có hiu qua vic thirc hin Co chê mt ci:ra, mt ci:ra 
lien thông; day manh  irng diing cong ngh thông tin. Dôi mâi phuong thirc chi dao 
diêu hành cüa chinh quyên cac cap theo huàng phiic vi, h trq và tao  diêu kiin 
thu.n lçii cho doanh nghip, ngithi dan. Tang cuaiug nAng lirc, tInh chuyên nghip, 
k 1ut, k cl.rong hành chInh cho di ngü can b, cong chüc; d cao trách nhim 
cüa ngithi düng dâu. Thrc hin dông các giái pháp dê cãi thin manh  me môi 
tnr&ng dâu tu kinh doanh, phân dau trong giai don 2021 -2025 Lao Cai luôn trong 
nhóm 10 tinh cO chi sO näng 1irc canh  tranh dan dâu cá nuâc. 

IV. KINH PHI THIIC HIN 

1. Nhu cu vn 

- Nhu cu vein th?c hin d an 100 t5 dng, bInh quân mi näm 20 t' deing. 

- Nhu cAu theo nguein vein: Ngân sách tinh (100 t)' deing). 

2. Ni dung: Chi cho cac hoat dng xây drng co ch chInh sách, quy hoach, 
kê hoach, các chuang trinh, tài lieu xüc tiên kêu gçi dâu tu... 

V. HIU QUA CUA BE AN 

D an du?e trien khai thirc hin sê gop phn trong vic trin khai thng 1i cac 
miic tiêu Nghj quyêt di Hi dãng bt tinh Lao Cai lan thu XVI, trong do có m11c 

tiêu ye huy dng vOn d triên khai th?c hin các Dê an khác cüa Tinh üy ban hành 
trong giai doan 2020-2025. Vai nguôn von toàn xã hi huy dng duçvc së dam bão 
miic tiêu tang trdO'ng kinh tê bInh quân trên 1 0%näm. Dông thai se hoàn thin dâu 
tu kêt câu h tang kinh tê - xã hi, gop phân thüc dày doanh nghip phát triên,dai 
song nhân dan ngày mt tang cao, xOa dOi giãm nghèo dat  yeu câu, các van dê xã 
hi nhu y te, gião dc, dào tao  nghe, vic lam se duc cãi thin và dam bào dat 
ducic cáe muc tiêu dê ra den näm 2025. 

Phânthu'ba 
TO CHtC THçC HIIN 

I. LANH DO, CHI DAO THUC IIIN E AN 
Ban Chip hành, Ban Thuang viii Tinh üy, trrc tip, thuang xuyên là Thuang trrc 

Tinh üy chju trách nhim lnh do, chi dao,  quán trit, to chuc kiêm tra, giám sat, th%rc 
hin Dë an. 
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Dng Xuân Phong 
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II. PHAN CONG TRACH NHIM THC HIN DE AN 

1. Ban can sir Dãng UBND linh chi dio cácS&, ban, ngänh cO lien quan 
triên khai thuc hin dam bão hoàn thành miic tiêu Dê an; theo dOi, tong hçp và báo 
cáo kêt qua thirc hin dé an theo djnh ks', yêu câu. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi do các co quan thông tin truyên thông to 
chüc tuyen truyên, vn dng các doanh nghip, ngirii dan tIch circ tham gia các 
ni dung Dê an. 

3. Các huyn üy, thj üy, thành üy chi d.o UBND các huyn, thj x, thành 
phô xay dung dê an, kê hoach to chüc triên khai thirc hin Dê an trên các dja bàn 
dam báo phü hçip vâi De an nay và thiic tin dja phuong; dông thii tich circ huy 
dng các nguOn von tr ngân sách huyn, thj xã, thành phô, các nhã tài trcY, các 
nguôn von tr Nhân dan de dixa vào dâu tir phát triên giai don 2020 - 2025. 

III. CHE DO HIJNG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THONG TIN, BAO cAo, S KET, TONG KET: Djnh k' 6 tháng, htng näm, 
gita va cuoi nhim k' co quan chü trI có trách nhim phôi hcip vâi các cr quan, 
don vj, các dja phrnmg có lien quan báo cáo kêt qua triên khai thirc hin Dê an vi 
Tinh ur, Ban Can sir Dáng UBND tinh; chü dng dê xuât bô sung diêu chinh, bô 
sung nhim vir, giái pháp thirc hin De an cho phü hçip vó'i yêu câu nhim vi thirc 
tê, dam bão hoàn thành thäng lçii các mic tiêu, nhim vii cña Dê an.!. 

Noi nhân: 
- Bô ChInh tn, 
-BanBIth.r, 
- Các Ban xãy dirng Dãng Trung trong, 
- Ban Can sir Dãng ChInh phU, 
- Van phông Trung ung Dãng, 
- Van phông Chmnh phi, 
- Các BO:  K hoch và Du tu; Tài chInh, 
- Dãng üy Quan khu 2, 
- TT.TU, HDND, UBND tinh, 
- Các Dãng b tr1rc thuc Tinh üy, 
- Các d/c Tinh üy viên, 
- Ban Can sr Dáng, Dâng Doàn trrc thuc, 
- Các so, ban, ngành, doàn th tinh, 
- Lãnh do Van phông Tinh uS', 
- Chuyên viên TH Van phàng Tinh uS', 
- Lru Van phông Tinh u5'. 



MVC TIEU HUY DQNG NGUON VON BAU TU' PHAT TRIEN TNH LAO CAl GIAI DOJN 2021 -2025 
(Kern theo D an so 05-DA/TU ngày 11 tháng 12 närn 2020 cia Tinh iy Lao Cai2 

Dan vj tinh: Tj dng 

TT Ten nguonvon 
Giai doan 2021 

2025 
Ghichu 

Tong 265.000 
A NGUON VON NHA NUOC 45.000 
I Ngun von Ngân sách Nhà nu*c 36.730 
1 Vn Ngân sách d!a  phuong 19.380 
- Ngân sách tp trung 3.606 
- Thu sir ding dat (bao gôm ngân sách huyn) 6.617 
- Ngun tang thu, tit kim chi, ngun sr nghip có tinh cht du tu, du phOng ngân sách 4.7 16 
- Ngun thu dong gop khai thác khoáng san, dam bâo ha tAng giao thông khc phiic môi tnrOng 1.200 
- Nguôn thu hoat dn x so kin thi& (bao gm ngân sách huyn) 210 
- Vn bi chi ngân sách dja phi.rang (vn vay Iai  cUa ChInh phil vay niràc ngoài) 1.531 
- Vn dAu tu tl'r các qu dja phuang 1.500 
2 Vn Ngân sách Trung hong 17.350 
- Ngun von các CTMTQG 7.000 
- Ngun h trçl có miic tiëu tir NSTW 5.400 
- Trung lrang h trçY thirc hin các dir an quan trong k& ni 950 
- Ngun h trq khác tr ngân sách NSTW 2.000 
- Vn huy dng các Bô ngãnh TW dAu tu trên dja bàn tinh Lao Cal 2.000 
II Nun vn TPCP 1.000 
III Ngumn vn ODA 3.908 
IV Ngun von vin tro không hoàn 1i NGO 262 
V TIn ding dan tir phát triên Nhã niroc 2300 

VI Vn huy dng các DNNN 600 

B NGUON VON NGOAI NHA NUOC 220.000 
I Nguôn vn FDI 710 

2 
Huy dng vn dAu tu cüa tis nhân (DN tu nhân, cong ty c phAn...) và dan cu (gm ca vay tin ding 
thucing mai 219 290 

1 



Biu s6 02 

KE HOACH CIII TIET HUY DQNG CAC NGUON VON DAU TIf TREN D!A  BAN T!NH LAO CA! CIAI DOiN 2021 - 2025 

('Kern theo Lh an s 05-fM/rU ngày 11 tháng 12 nám 2020 cia Tinh üy Lao Cal) 
Doii vj tInh: Tj dng 

TT Ten nguôn vn 

A Ke hoich huy d9ng gial doin 2021-2025 

Ghi chii 
Tong s Näm 2021 Nãm 2022 Näm 2023 Nãm 2024 Näm 2025 

TONG sO 265.000 45.500 49.000 52.900 56.600 61.000 
A NGUON VON NHA NU'OC 45.000 7.317 8.662 9.398 9.390 10.233 
I Ngun vein Ngân säch Nhà nuoc 36.730 6.126 6.342 7.289 8.066 8.907 
1 Viz Ngân sdch dja phiroiig 19.380 3.097 3.077 3.797 4.3361 5.073 
- NgónsáchtIptrung 3.606 640 678 719 7621 807 

- Thuthdyngdot(baogdmngansáchhuyn) 6.617 1.093 1.183 1.355 1.449. 1.537 

- 
Nguii tang thu, tkt klein chi, ngun sy 
nghiCp có tInh chdt ddu Lit, drphông ngán 
sách 

4.716 616 300 800 1.200 1.800 

- 

Ngun thu dóng gop khai thác khoáng san, 
dam báo hg idng giao thong kh& phyc mOi 
trwôiig 

1.200 240 240 240 240 240 

- Ngudn thu hog! dç3ng xd sd kimn thiEt (bao 
gom ngan sach huyçn,1 

210 30 38 45 47 50 

- Vn b5i chi ngán sách dia  phiwng (van vay 
1w cua Chinh phu vay nuov ngoaz) 

1.531 178 338 338 338 339 

- VánddutwtItcácqu9djaphwcrng 1.500 300 300 300 300 300 

2 Vn Ngân sách Truizg u1ng 17.350 3.029 3.265 3.492 3.730 3.834 

- Ngun vn các CTMTQG 7.000 1.150 1.265 1.392 1.530 1.663 

- Nguôn h trq có mvc  tiêu tir NSTW 5.400 879 1.000 1.100 1.200 1.221 

- Trung trclng h trçi thrc hin các dii an quan 
tr9ng ket no' 

950 200 200 200 200 150 

1 



TT Ten ngun Vfl 

K hoich huy dng giai doin 2021-2025 

Ghi chü 
Tong s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

- Ngun h trq khác ttr ngân sách NSTW 2.000 400 400 400 400 400 

- Vn huy dng các B ngânh TW daU tu tren 
da ban ttnh Lao Cat 

2.000 400 400 400 400 400 

II Nguôn vn TPCP 1.000 200 200 200 200 200 
III Ngun vn ODA 3.908 341 1.470 1.259 424 414 
* Dr an cli uyên tiêp ti'rgiai dozn 2016-2020 904 341 350 159 54 0 

1 

Dy an Phát trin các do thj d9c hành lang tiu 
vi1ng song MêKông (GMS) IAn thcr 2 — Tiu 
dt an do thj Sa Pa, tinh Lao Cai (von vay 
ADB) 

307 98 104 105 

2 
Dix an Phát trin các do th 1oi vera - Tiu dix 
an thành ph Lao Cai - Khoãn vay b sung - 
AF (Vn vay WB) 

164 80 84 0 

3 
Dtr an Xây dirng cAu dan sinh và quán 1 tài 
san &r?ng dja phtxang (LRAMP), vin vay 
WB 

46 32 14 

4 
Dir an Tang cix?xng quán l dt dai và ca sâ dU 
lieu dt dai thirc hin tai tinh Lao Cal - VILG 
Lao Cal (vn vay WB) 

52 52 

5 
Chung trinh ma rng quy mô v sinh vâ 
nixOcsáchnOngthôndratrênktquá(vnvay 
WB) 

39 10 29 

6 
Dir an Scra chQa và nâng cao an toãn dp (Vn 
vay WB8) 

84 30 54 

Dir an Phát trin CSHT h tr cho tang trix&ng 
toàn din khu vrc Tiu vüng Me COng ma 
rng (GMS) - Tiu dir an tinh Lao Cal (Vn 
ADB) 

21 10 11 

8 
an nâng cao CSHT nOng thôn huyn Bc 

Ha (vOn vay Qu CO oét) 
191 29 

- 
54 

- 
54 54 

2 



TT Ten ngun vn 

K hotch huy dng giai doin 2021-2025 

Ghi ChÜ 
Ttng s6 Nàm 2021 Nãm 2022 Näm 2023 Nàm 2024 Näm 2025 

* Dydn dr kién dâu lu nufl giai doin 2021 
- 3004 0 1.120 1.100 370 414 

Dir an Phát trin nông thôn thIch (ing vâi thiên 
tai (vn vay JICA) 

263 80 60 60 63 

2 
Dir an Pháttrin do thj và kinh t du ljch bn 
vtrng tinh Lao Cai (von vay WB) 

2.049 800 800 200 249 

D.r an dAu tLr trang thit bj y t cho Bnh vin 
San nhi va rnt s Bnh vin tuyn huyn 
trong h thông chäm soc scrc khOe bà mc và trê 
em cüa tinh Lao Cal (van vay Han Qu&) 

217 80 80 30 27 

4 
Dir an cp din nông thôn tinh Lao Cai giai 
doan 2021-2025 (van ADB, du an nhóm O 
cüa B Cong tluwng) 

220 80 80 30 30 

5 
Chu'Gng trinh dng hành vài viing cao Lao Cal 
(vn vin trçl không hoàn 1i cCia ChInh phü 
Han Qu6c dir kin bt du ti 2022) 

255 80 80 50 45 

IV Ngun vn vin trq không hoãn 1ii NGO 262 50 50 50 50 62 
V TIn ding du tu' phát trin Nhä nu'O'c 2.500 500 500 500 500 500 
VI V6nhuydngcácDNNN 600 100 100 100 150 150 
B NGUON VON NGOAI NHA NU'OC 220.000 38.183 40.338 43.502 47.210 50.767 
1 Ngumnv1nFDI 710 300 110 100 100 100 
* Dr an chuyln iMp là giai doin 2016-2020 300 300 

(1) 
Dy. an xOy dy.ng khu du l(ch nghi dng igi xã 
Thanh Kim cza Cong ty TNHH Topas 
Ecologde 

80 80 



TT Ten ngun vn 

A Ke hoich huy dQng giai don 2021-2025 

Ghi chü 
Tng s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

2 H 
Dy On Nhà may chl biEn qu cza COng ty 
TNHH hicung gia vf San Ha ('Nhi Ban,.) 

50 50 

/3 Dr an Trng DOu tOy Igi huyn Bc Ha cia 
COng ty nOng nghip DooHo (Han Quc,) 

40 40 

(4,) 
Dr On XOy drng nhà may day din và cOp 
din cOng ngh cao cOa Cong ty Nexus Han 
Quc 

130 130 

* Dir an dàu 1w m.fl giai dogn 2021-2025 410 ,  0 110 100 100 100 

(1)  
Dir an xOy dzrng khu du lich  nghi dzràng Igi xii 
Nm Cang cüa Cong ty TNHH Topas 
Ecologde 

60 60 

(2)  Mtsdránkhác 350 50 100 100 100 

2 
Huy dng vn dan ttr cüa tir nhân (DN tir 
nhân, cong ty ci phn...) và dan cr (gIm Ca 
vay tin dting thtro'ng mii) 

219.290 37.883 40.228 43.402 47.110 50.667 

2.1 
Vn diu 1w cOa doanh nghip, tin dyng diu 

1w cho doanh nghiçp 
151.629 29.049 30.038 29.132 30.121 33.289 

2.1.1 Dit On chuyên liêp lit giai dogn 2016-2020 12.500 5.612 4.780 1.900 208 0 
COngviênvinhóaMwàngHoa 3.000 1.200, 1.500 300 
Qudn th djch vu du i/c/i, khách sgn, cOp treo 
Fansipan Sa Pa ('GD2,.) 

1 500 800 400 300 

KhudulichThácBgc 300 120 120 60 

Khu du ljch sinh thai Bkn MOy, xii V T 150 60 60 30 

Khách sgn, khu du ljch tgi Sa Pa: COt COt, 
Babeeni, Golden Dragon, Vit Nhgt, Lang 
SOngDàHoàngLiên 

550 220 220 110 
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TT 

K hoich huy i1ng giai doin 2021-2025 

Ghichü A Ten nguon von 
Tx ong so Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 

I  

Nãm 2024 Näm 2025 

Thzy diên Nám Sài, Báo Nhai 1,2, Bàn H, 
Phác Long, Si Ma Cai, Yen Hcz, May H, Bàn 
Me', Lan Bô, Nám Tha Hg, Nám Trung H 

2.500 1.000 1.000 500 

Nhà may tuyn qung Apatit Logi III Lang 
Pháng 

400 160 160 80 

Dfr an a'Ju twphát 1rkn san xut chê'bin 
nông, lam nghiép tp Irung Igi huyn Bào Yen 

600 240 240 120 

Dy an phát tridn nóng nghip xd Vgn Hôa 
(Hoàng Lien Than/i) 

100 40 40 20 

CácdrankhacdaduciccMpthuan 600 240 240 120 

Các dy' an khác sê chá'p Ihun trong nànz 
2020 (tri dr an phát lrlin do ih/ inyC riêng) 

2.800 1.532 800 260 208 

2.1.2 
Cdc dy' an thu tu' mOl ngoài các Khu cong 
nghip 

60.143 10.169 11.857 12.666 11.908 13.543 

(*) Cdc dr an du tu mOi ngoài các Khu cong 
ng1zip 

56.265 9.002 10.587 11.536 11.597 13.543 

* Thüy itin (khodng 437MW) 15.365 2.458 2.968 3.173 3.126 3.640 
Tgi thành phc Lao Cai (5MW): Sudi Vàng (Ta 
Ph&i) 

175 28 32 35 36 44 

Tgi huyn Bat Xát (100MW) trén sudi NgOi 
Phát, Ngm Chgc, Lung Pó, Trinh Tzthng 

3.500 560 830 800 635 675 

Tgi huyn Sa Pa (22MW) trCn suii Ngôi Bo, 
Ngôi Xan, NgOi Dum 

770 123 139 154 162 192 

Tgi huyn Bá.c Ha (25MW trên sudi Nm 
Phàng, Nm Hu 

875 140 158 175 184 218 

5 



TT Ten nguon von 

K hoich huy dng giai don 2021-2025 

Ghi chil 
Tng s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

Tgi huycn Si Ma Cai (15MW) trên sui Nàm 
SIn 

525 84 95 105 110 131 

Tzi huyn Báo Thing (80MW) trên song 
Hang, Ngôi Bo 

2.800 448 504 560 588 700 

Tgi huyn Báo Yen (90MW) trén SOng hang, 
sui NgOi DO 

3.150 504 567 630 661 788 

Tgi huyn Mw&ng Khwcrng (22MW) trên Sudi 
Lan Tz Ha, Lung Pc, Nm Thi 

770 123 139 154 162 192 

Tgi huyn Van Bàn (80MW) trén suái NgOi 
Nhui 

2.800 448 504 560 588 700 

* Du ijch, dcIz vy 24.900 3.984 4.739 5.163 5.111 5.903 
COng viên van hóa Sa Pa 4.200 672 756 840 882 1.050 
Khu van hóa, vui chcri giái tn, tM thao Bac 
Cw&ng 

600 96 108 120 126 150 

Các dr On du if ch nghi diröiig tgi Khu du ifch 
Y T, Bat Xát 

5.000 800 900 1.000 1.050 1.250 

Khu du if ch tOrn iinh Lung P0, Bat XOt 600 96 108 120 126 150 
Khu dii ijch tQi O Quj Ha, TO Phln, Sa P0, 
San SO Ha, Thanh Kirn, Thanh Phi huyn Sa 
Pa 

10.000 1.600 2.057 2.183 1.982 2.178 

Khu dii if ch phIa Narn Ha Na Ca, Lung 
Phlnh, Nüi Ba Me con, Ddi Dá, Dai Nm 
Cay, huyn Bac Ha 

1.000 160 180 200 210 250 

Khu logistic, dfch vy hu cdn vn tOi tqi xai 
Quang Kim, huyn Bat XOt 

500 80 90 100 105 125 

Các dy an kinh doanh xOng c/au, siêu th4 
khách sgn, djch vy khOc 

3.000 480 540 600 630 750 

* NOng,Iâmnghip 4.300 688 774 860 903 1.075 
Khu nOng nghip cOng nghê cao Lung PhInh, 
huyenBacHà 

200 32 36 40 
- 

42 50 
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TT A L Ten nguon von 

K hoich buy dng giai doin 2021-2025 

Ghichñ 
Tong s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 NAm 2024 Nàm 2025 

Du' an chàn nuOi bô sfra, nhà may ché bién 
sii'a huyn Van Bàn 

2.000 320 360 400 420 500 

Các dy' an chán nuOi bO thit, gia cdm tgi Báo 
Thdng, Báo Yen, thành phd Lao Cal 

100 16 18 20 21 25 

Dy' an trdng, ch biln chè cMt lwçrng cao cao 
tgi Mw&ng Khw&ng, Báo Thdng, Bat Xát, Sa 
Pa 

100 16 18 20 21 25 

D an trdng dwçrc liçu, dOu tOy, hoa cdt cành 
tgi BO! Xát, Sa Pa, Bdc Ha 

300 48 54 60 63 75 

Các ca sà giAt md gia sac, gia cdm Igi Lao 
ai, BátXát, BOo Yen 

100 16 18 20 21 25 

COc dy' an lrdng, cM biln tinh ddu que Igi 

Bdc H, BOo Thdng, Si Ma Cal 
200 32 36 40 42 50 

Khu nóng nghip dc hliu gdn vi du ljch 
(Tip doàn T&T dc xutli) tgi SOu Chua, Sa Pa 

800 128 144 160 168 200 

COcdwánkhác 500 80 90 100 105 125 
* Khai thác chè bin khodng sOn 6.600 1.056 1.188 1.320 1.386 1.650 

KhaithOcqungApatitKhaitrw&ng19a, 19b, 
30, Khu Quang Kim 

800 128 144 160 168 200 

Các nhà may tuyn qung Apatit (Cong ty Cd 
phdn N/ian, Cong ly Cd phdn cong ngh hóa 
chdt, COng ly Cd phdn cOng ngh Apatit, 
Cong ty Cd phdn phOn iOn nung cháy) 

2.000 320 360 400 420 500 

Cym nhà may cM biln qung Apatit MAP, 
NPK,) 

800 128 144 160 168. 200 

Khai thác m& rông &ing Sin Quyn, ddng TO 
Ph&i, ddng Lung Pó 

1.500 240 270 300 315 375 



TT Tênnguinvn 

K hoich huy ctng giai doin 2021-2025 

Ghichii 
Tng s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 NAm 2024 Näm 2025 

thác, chl biln quIng Deluvi quing sat 
nghèo tgi Van Bàn 

500 80 90'  100 105 125 

Cácdtránkhác 1.000 160 180 200 210 250 
* Dy'ánsànxutcôngnghiçpkhdc 600 96 108 120 126 150 

Dr an san xudt vU lieu xOy dung (be tong 
thzrcrngphdm, ggch khOng nung, cOu kin be 

tOng ...) 

300 48 54 60 63 75 

Dir an san xut cOng nghip, tiu thi cong 
nghiçp khac 

300 48 54 60 63 75 

* Cácdrdnkhdc(vánhOa,ytgidodyc,môi 
triro'ng, the thao) 

4.500 720 810 900 945 1.125 

TrithngquctIliêncap 400 64 72 80 84 100 
He thing trzr&ng mdm non, trzr&ng fir th,c tQi 
Sa Pa, thành phó Lao Cal 

300 48 54 60 63 75 

Các dir an ddu fir ccrth khám chfra bnh, 
cham soc sirc khoe, dircrng lao 

1.000 160 180 200 210 250 

Các dr an ddu hr rgp chiEu phim, trung tam 
giao ifru van hóa, trkn lam tQi Sa Pa, Y Tj 
thành phd Lao Cal 

1.000 160 180 200 210 250 

Các dr an cung cdp djch vy th thao (bOng 
dá, tp golf; th thao mao hiJm; dua xe dia 
hInh...) tgi Y T, Sa Pa, thành phd Lao Cal 

1.000 160 180 200 210 250 

Cácdránthl3rácthái 800 128 144 160 168 200 
(**) Cdc di,r an trong cdc khii COng nghi!p 3.878 1.167, 1.270 1.130 311 0 

KCN TAng Loöng 

(2)  
Nhà may san xudt phd! pho dO 3.000 tOn/näm 
và gia cong quàng Apatit, than cdc 100.000 
tdn/nam 

93 93 0 0 0 0 

(3)  
Nhà may th l chdt thai cong nghip Va nguy 
hai 

224 224 0 0 0 
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TT 

K hoch huy dng giai dotn 2021-2025 

Ghi chü Ten ngun vn 
Tng s Näm 2021 Näm 2022 Nãm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

2 Các dir an ddu 1w m&i giai doan 2021-2025 
(1)  Nhàmáynhiêtdiéncongsuat100IvfW 2011 500 700 600 211 0 

(2)  
San xuth kinh doanh dat him cacbonat và 
óxil tIr idng dat hié'm 

150 50 70 30 0 0 

("3d) 
N/ia may san xut dcng kim logi và các san 
phdin lit ddng 

1400 300 500 500 100 0 

2.1.3 
Các DA du 1w các khu do 1/lb n/là ó' ihwo'ng 
mm... 

78.986 13.268 13.401 14.566 18.005 19.746 

Du an chuyn 1iép & giai doçzn 2016-2020 3.900 1.560 1.560 780 0 0 
TMukhu3, 5, 10, 17, 19, CduMâySaPa 2.000 800 800 400 

Dir an n/ia &: Khu i'yc Duyên Hal ('05 dy an); 
Khu dzràng B6, dwàng B8, dw&ng B9, dwàng 
D3, Khu doc dicrng Vö Nguyen Giáp, 

1.000 400 400 200 

KhudothjMtr&ngHoa(Alphanam) 900 360 360 180 

Dy an dlu 1w nzái 75.086 11.708 11.841 13.786 18.005 19.746 

- Trin khai khoãng 60% giá trj k2 thôa thun 
hap tác vâi 10 don VI trong thang 7 näm 2019 

'30.944 4.837 4.886 6.171 8.394 6.656 

DO thj xanh Sa Pa; dO thj Miràng Hoa Sa Pa,' 
Tku khu dO thj 18 thànhphc Lao Cal 

4.544 682 772 954 1.000 1.136 

Khu dO I/Il dào tgo Hu Thào 4.500 675 765 945 990 1.125 

Khu dO thj Ccc San, Sa P, n/ia & thuvi'zg mgi 
dgc dtr&ng Tran Hung Dgo 

8.700 1.500 1.105 1.500 3.500 1.095 

Khu dO thj Olympia B6 Lao Cai, Kim Than/i, 
Tie2u khu dO thi sá 22 

2.600 390 442 546 572 650 

Khu do thj O Quj H (Sa Pa), Báo Ha (Báo 
Ha); khu dO thj TOn An, phIa TOy ('huyn Van 
Bàn) 

2.200 330 374 462 484 550 
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TT Ten nguon von 

K hotch huy dng giai aon 202 1-2025 

Ghi chu 
T6ng s Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Nàm 2025 

Khu do th/ B& Cw&ng 1, Bc Czthng 2, Khu 
do th! du lch ' Ty 

5.800 870 986 1.218 1.276 1.450 

Khu nhà & thzroiig mai hai ben throiig VO 
Nguyen Giap, thanh pho Lao Ca: 

800 120 136 168 176 200 

KhudOthiSaPá2 1.200 180 204 252 264 300 
Tku khu dO thi sO' 16 600 90 102 126 132 150 
-CácdtrándAuftrmrikhác 44.142 6.871 6.955 7.615 9.611 13.090 
KhudOthiYTKimThành 10.000 1.500 1.500 2.300 2.200 2.500 
Khu do thi Cw&ng Tkinh,  BOo Th?ng 200 30 34 42 44 50 
TiukhudOthiKm2+3O0 500 75 85 105 110 125 
KhudOthiVanHda 800 120 136 168 176 200 
COc dir an khác 32.642 5.146 5.200 5.000 7.081 10.215 

2.2 Vn dan cit + Von khdc 67.661 8.834 10.190 14.270 16.989 17.378 
TPLàoCai 24.461 3.190 3.681 5.154 6.136 6.300 

- HuynSaPa 16.159 2.108 2.432 3.405 4.054 4.160 
- HuynBcioTháng 6.458 846 976 1.366 1.628 1.642 
- Huyin VOn Bàn 4.868 636 733 1.027 1.222 1.250 
- HuynBOoYên 4.542 593 684 958 1.141 1.166 
- HuynBátXát 4.713 617 711 996 1.186 1.203 
- HuyênBcHà 3.236 422 487 682 811 834 
- HuyênMzr&ngKh:rcrng 1.879 246 283 397 472 481 
- HuyenSiMa Cal 1.345 176 203 285 339 342 

10 



Biu s 03 

VON JJAU TU TOAN XA HQI PHAN THEO NGANH, LiNH V1JC GIA! DOiN 202 1-2025 

(Kern theo D an s 05-DA/TU ngà,v 11 tháng 12 nám 2020 cia Tinh zy Lao Cal,) 
Don vi tmnh: 7) c1ng 

TT Nguin vn KI-12021 KH2022 K112023 K112024 1(112025 
Mite tiêu k 
hooch 5 näm 
202 1-2025 

TONG SO 45.500 49.000 52.900 56.600 61.000 265.000 
I Linh vu'c kinh t 19.565 2 1.070 22.747 24.338 26.230 113.950 

Tj trQng so vó•i tdng s %) 43% 43% 43% 43%  
9.622 

43% 43% 
1 Côngnghip-Xâydrng 7.735 8.330 8.993 10.370 45.050 

T trong so vái tdng sc (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 
2 Nông,1ãmnghipvàthi'iysãn 4.550 4.900 5.290 5.660 6.100 26.500 

Tj) trc'ng so vái tdng s (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
3 Thixcing mi djch vi 6.825 7.350 7.935 8.490 9.150 39.750 

T)trQngsovóitdngs(%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
4 Giao thông vn tãi 5.915 6.370 6.877 7.358 7.930 34.450 

TJtrQngsovóitngsô(%) 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
5 Thông tin và truyên thông 683 735 794 849 915 3.975 

T)trQngsovàitdngs(%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
6 Khotàng 455 490 529 566 610 2.650 

Tj trQng so vái tdng s6 (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
II Linh vi'c xã hi 16.835 18.130 19.573 20.942 22.570 98.050 

trçng so vái tngsO' (%) 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

6 CAp nuâc vá xir 1 rác thai, nurc thai 910 980 1.058 1.132 1.220 5.300 

Tj trQng sovói tang s (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
1 



TT Nguôn v6n KH2021 K}12022 KH2023 KH2024 KH2025 
Muc tiêu kê 
hoicli 5 iimni 

2021-2025 

7 KhoahQc,côngngh 683 735 794 
1,5%  

529 

849 915 3.975 
1,5% 1,5% 1,5% TrQngsováitdngs('%,) 1,5% 1,5% 

566 610 2.650 8 TâinguyênvàMôitnrmg 455 490 
Tj trQng so vái tang s (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

9 Giáo duc và Dào tao 7.280 7.840 8.464 9.056 9.760 42.400 
T trQng so vol tdng s ('%) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

10 Yt 1.820 1.960 2.116 2.264 2.440 10.600 
4% 4% 4% 7j) trQng so vOl tdng s (%) 4% 4% 4% 

11 Xâhi 1.820 1.960 2.116 2.264 2.440 10.600 

Tj trQng so vOi tang s (%) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
12 Vänhóa 510 549 592 634 683 2.968 

7)trçingsovOitdngs(%) 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 
13 Thhhao 455 490 529 566 610 2.650 

T3 trQng so vOi tang sá (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
14 Quân1nhàrnnfc 2.730 2.940 3.174 3.396 3.660 15.900 

Tj trQng so vOl tang s ('%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Ill Quic phông 2.275 2.450 2.645 2.830 3.050 13.250 
TjtrQngsovOitóngs(%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

IV An ninh 455 490 529 566 610 2.650 
T) trQng so vOi tdng s (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

6.370 6.860 7.406 7.924 8.540 37.100 V Các linh vtrc khác 
14% 14% 14% 14% 14% 14% TrQngsovOitngs(%) 
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