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si' cAN THIET vA CAN CI1 XAY DI)NG BE AN 

i. sr CAN THIET xA DUNG BE AN 

1. Thrc tring cong tác quãn 1 tài nguyen, bäo v môi trirông, 1mg phó 
r. A A vol bien doi khi hu 

1.1. KIt qua dd dzt duTlc 
1.1.1. V tài nguyen ctat dai: Cong tác quán 1 nhà nuâc v dAt dai trên dja 

bàn tinh trong th&i gian 9ua dã có buàc chuyên biên mnh me; dat dai ducic quàn 
1 cht chê, di vào nên nep, dung quy djnh cüa pháp 1ut. Cong tác lip, diu chinh 
quy hoch, kê hoach sIr diing dat thrçic triên khai day dli, kjp thñ, dáp 1mg nhu cAu 
sIr diing dat cho m11c tiêu phát triên kinh tê xâ hi trên dja bàn tinh; dat dai dirge si:r 
ding tiêt kim, hiu qua, to nguOn thu cho ngãn sách tIr dat dai dirge trên 6.700 t 
dông. Cong tác do dac,  1.p bàn do dja chInh tiêp tc dirge quan tam, dä triën khai 
cong tác do dc l.p, chinh 1, bô sung bàn d dja chInh theo dr an tong the trên dja 
bàn 9/9 huyn, thành phô, thj xã. Tong din tIch do dac  1p bàn dO dja chinE dat 
148.631 ha. Cap giây chfrng nhn QSD dat trên dja bàn tinh dat  90% trên din tIch 
cap giây (tInh Ca vic cap giây theo dir an tong the). 

1.1.2. Ve tài nguyen khoáng san: Tài nguyen khoáng san dirge quy hoach, 
quàn 1, khai thác, sIr diing hqp 1, hiu qua; thu hltt doanh nghip dli nang lijc 
tham gia dAu tu khai thác tp trung quy mô lan, dáp 1mg nhu cau nguôn nguyen 
1iu cho cOng nghip chê biên sâu, nhtr: hoá chat, 1uyn kim và phân bón phát 
triên; bào dam miic tiêu quy hoach khai thác gän vai chê biên sâu khoáng san, sIr 
dmg tOi da khoáng san, qung nghèo, nâng cao giá tn khoáng san. Các loai  khoáng 
san thuc thâm quyên quàn 1, cap giây phép cüa tinh dã dirçic thäm dO, dánh giá 
chAt h,rçing, trü' krcmg và giá trj; nguon thu ngân sách ttr hot c1ng khai thác, che 
bin khoáng san dt bInh qun 1.200 t dng!nm và tao  vic lam cho It nhât 
10.000 nguOi lao dng; dam bào nguyen 1iu qu.ng apatit, qung sat và qung 
dông tie cung cap cho các nhà may trong tinh, trong nuOc; cci bàn h?rl  chê xuât 
khAu khoáng san thO. Vic cAp giAy phép khai thác theo hInh thlrc dau giá quyên 
khai thác khoáng san, dn nay dA dâu giá thành cong dôi vài 18 mO; cap giây phép 
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khai thác cho 06 mó; phê duyt tin tróng d.0 giá di v&i 06 vài tang s tin là 
26,7 t' dông. 

1.1.3. Vê tài nguyen rfrng, tài nguyen nithc: Di.rçrc quan tam báo v và thtrng 
xuyên theo dOi diên biên rthig, quãn 1 qu dat rfrng theo quy hoach dA dixqc duyt;• 
t' l che phü rfrng den nay dt 56,01 %. Thirc hin nghiêm kê hoach hành dng 
báo v da dung sinh h9c, báo v nghiêm ngt các loài dng4t  hoang da, các giông 
cay trông, cay ducic 1iu, 4t nuôi có giá trj, loài qu hiêm Co nguy cci bj tuyt 
chi:ing trën dja bàn tinh. Cong tác quan träc, giám sat luu hrçing, chat hrcing ntrâc 
song, suôi chInh &rçic thirc hin thuing xuyên. Khai thác, sir ding nuâc tiêt kim 
hiu qua và phü hçip vài dc diem, khá näng nguon nuàc cüa tirng ving, bào dam 
cung cap nuàc dáp irng cac miic tiêu phát triên näng hiçmg, san xuât cong nghip, 
nông nghip và dê ra nhieu giãi pháp báo v nguôn ntrâc on djnh, ben vitng lâu dài. 

1.1.4. Ve cong tác báo v mOi trwông. COng tác thu gom, xir 1 chit thai r.n 
sinh hoat di.rçc tang cu&ng; t' 1 thu gom, xir l chat thai rAn sinh hot tai  khu vrc 
do thj dat  95%, t l chat thai rAn &rçlc xir 1 trit dê tai  các Mi chôn lap hcTp v 
Sinh va nhà may xir l dat  75%. Chat hrQ'ng môi truông nông thôn ye cci bàn dixcic 
cài thin thông qua vic to chirc triên khai và thirc hin cO hiu qua chi.rcmg trinh 
xây dirng nông thOn mài, các cap ngành barn sat tiêu chi 17- Môi trti&ng và. an toàn 
thirc phm trong xây dirng nông thôn m9i dê nâng cao chat hrçmg và cong tác Mo 
v môi tnr&ng. Triên khai hiu qua Dê an phãn l°ai chat thai rAn sinh hoat ti nguOn. 
Cong tác báo v mOi tru&ng cOng nghip duçrc dc bit quan tam, thirc hin nhiêu 
giãi pháp dOng b, tang cuOng Cong tác kiem tra, giám sat, quãn l cht ch tai  các 
khu virc trçrng dim tiêm an nguy Cu cao gay ô nhiêm môi lnr&ng nhix KCN Tang 
LoOng, khu vre khai thãc khoáng san, các nhà may trQng diem luyn kim màu,...; 
trin khai xây dirng h th6ng quan trAc khI, nuâc thai online; yêu câu các doanh 
nghip ti các khu cong nghip có phát sinh krçmg khI thai, nuâc thai ithi lap dt 
thiêt bj quan trc tir dng lien tiic khi thai, nuóc thai. 

1.2. Ddnh gid chung 

NhIn chung cong tác quán l dAt dai, khoáng san, tài nguyen nuâc, tài nguyen 
rfrng trong thOi gian qua dirge tang cuing quãn 1 chat ch, tao  nguôn hrc và sir 
chuyên biên ca bàn trong nhn thirc, hành dng cüa xA hi ye quãn l tài nguyen, 
bão v môi tnthng và l'rng phó vth biên dOi khI hu trên dja bàn tinh; tinh trng 0 
nhim, suy giâm tài nguyen, da dng sinh h9c cu bàn duçc khäc phic kjpthth. Tuy 
nhien, cong tác quán l tài nguyen và bào v mOi tru&ng irng phó vài biên dôi khi 
hu van cOn nhftng ton tai,  hn chê. 

1.2.1. Tn tgi, hgn che 

- COng tác quan l dt dai cOn nhiu b.t c.p, tn ti, nhu: Xây dirng ca s dii 
lieu dat dai cOn ch.m; Cong tác quy hoach,  kë hoach, chi tiêu sir diing dat dirge dir 
báo chua sat vài nhu câu phát triên kinh tê và chira dông b vài các quy hoach 
khác; chixa bô trI duçrc qu dat cho các dir an có nhu câu sir diing dat có din tIch 
lan; quán l qu dat cOng chira toàn din, chua dáp irng thrgc yêu câu thrc tin; 
cOn chOng chéo trong vic quy chü sir ding dat, dc bit là dat nOng nghip; tInh 
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trng 1n chim d.t dai, sir dung d.t sai mic dIch, chuyn nlnrcing quyên si'r diing 
dat trai phap luât con din ra, chl.ra duac xu ly dtrt diem, Cong tac thu hôi dat, bôi 
thung giãi phóng mt bang, tái djnh cix vn con h?n  chê, phIrc tipJàm phát sinh 
tInh trng khiêu kin nhiêu lan và vixçit cap. 

- Tmnh trang khai thác khoáng san trái phép vn cOn xây ra. Cong tác quail i 
san luçnig, nguôn gôc khoáng san khai thác, tiêu thçi chua ch.t chê; Cong tác quàn 
ly dat dai trong khai thac khoang san con long leo, Quan ly xây dumg a các dix an 
khoáng san chixa rô rang dn den khó khän cho cong táè bão thôi fruang, di 
chuyên dan eli; Cong tác dâu giá quyên khai thác tài nguyen khoáng san cOn chrn; 
cong tác phôi hap gifta cac cap, cac ngânli, các dja phuang cOn chira tot. 

* - Môi trir&ng tai  các khu cong nghip, do thj, nông thôn vn cOn nhiu vk d 
can phái quan tam, giài quyêt. Vi phm trong lTnh vrc bão v môi tnthng cOn xáy ra 
i mt so dja phixang, chixa dixçic khãc phc trit d. Cong tác kiêm tra, kiêm soát, 

giám sat ye môi tnxO'ng sau DTM cOn han  chê, chixa phát hin và xr l kjp thai các 
vi pha.m; chua xr 1 dfrt diem the co sâ ô nhim-môi tnthng nghiêm trçng (dc bit 
là di.r an ton dix hóa chat bâo ye thuc 4t, xü l chat thai nguy hai  bnh vin, bãi rae, 
ô nhiêm KCN Tang LoOng). Vic dâu tu các cong trinh, bin pháp bão v môi 
tnr?mg cia blxac dâu di.rgc quan tam dâu tu nhimg chixa dáp üng yêu câu tii thirc tin. 

- Cong tác quãn l nhà ntthc ô c.p Co s dc bit là c.p xà chixa dirçic ehñ tr9ng. 

1.2.2. Các nguyen nhán 

a) Nguyen nhán khách quan 

- H thng van bàn quy phm pháp lut v linh c tài nguyen và môi nxang 
thix&ng xuyên thay dôi và eó sir chOng chéo gifta các van bàn, các van bàn hixóiag 
dan dithi Luât ban hành cOn chixa kp thai; 

- T& d phát trin kinh t xã hi ngày càng tang nhanh, dn dn the dng 
khong nhO den môi tnthng cing nhix vic quãn l dat dai, khoáng san. Ben c?nh  do 
biên dôi khI hu cia và dang din ra vth toe d nhanh chóng và ngày càng phüc tap, 
the dng tiêu circ dn tài nguyen thiên nhién, de dça nghiêm trQng den an ninh lucing 
thirc và phát trien nông nghip; BDKH, tan suât Va cuang ct thiên tai ngày càng gia 
tang, gay ra nhiOu tOn that lan ye ngir&i, tài san, the kêt câu h tang ye kinh tê, van 
hoá, xA hi, tác dng xâu den môi trithng. 

- Ngun kinh phi d frin khai các chirong trInh, dçr an thnh ph.n chua duxçic 
bô tn, can di kjp th&i. Các dir an cOn phi1 thuc nhiêu vào nguOn von ho trçi ciia 
Trung hang, khOng chü d)ng trong vic tO cht'rc thc hin. Thai gian thirc hin các 
thu tiic phê duyt dir an, dâu thâu cOn kéo dài. 

- Tninh tçr, thu tVc  trong lTnh e tài nguyen và rnOi truOng, nht là frong lTnh 
we dâu tix, dat dai, khoäng san cOn phic tp, t6n nhiêu thii gian, gay ra khó khän 
trong vice thu ht dâu tu, lam cMm  tiên d. 

- Vic dir báo tác dng eUa thiên tai, bin di khI hu cOn hn ch& thiu frang 
thiêt bj trong di báo, cánh báo thiên tai dn den khó khän trong vic dê ra các giãi 
phãp phOng chOng, khäc phiie, han  chê thit hai. 
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b) Nguyen nhán chü quan 

- N}4n  thirc, tinh than trách nbim cüa mt s ngành, dja phrnmg Va nguii 
dan trong cong tac quãn 1, bão v tài nguyen và môi trtthng con hn chê, sir vào 
cuc cüa cac cap, the ngành trong cong tác quail i dat dai, khoáng san, môi 
trirOng cOn chua tIch c'rc và lung tong. 

- ' thirc cüa mt b phn nguii dan, doanh nghip chua chñ trong v cong 
tác bàO v môi tru&ng; m.c ddA dâu ttz h thông xi:r 1 môi tniOng, nhung vic 
4n hành cOn mang tInh hInh thiire; cOn cO doanh nghip san xuât quan tam chü yêu 
den lcii nhu.n ma chixa chi trçng den van dêbáo v môi tru&ng. 

- Bin di khi hu là lTnh virc mài, tác dng dn da ngành, da linh vrc, trong 
khi nguon can bO chuyên trách và di.rçic dào tao  chuyên sâu cüa dja phucing cOn yêu 
và thiêu. 

- Cong the phi hp gifta các ngành, các cap chua t&, chua rO trách nhim, vn 
eon tinh trng né trrih, dun day trách nhim trong cong the thammiru, xü l cong vic. 

2. Sn' can thit thrc hin d an 

Hin nay, Cong the quán 1 tài nguyen và bão v mOi tnthng irng phO vói bin 
dôi khI hu (BDKH) là rn)t nhim vi trpng torn cña môi quôc gia, vài nhftng diên 
biên phirc tp cUa biën dôi khI hu, 111 lit, hn hn xãy rangày càng nghiêm trçng 
trong nuàc và trên the gith dã ãnh hithng rat 1rn den cuc sOng cüa ngthi din. Trong 
th&i gian tó'i the dng cüa bin dôi khI hu së ngày càng có nhftng diênbiên phirc tap, 
hin tirçxng thii tit c1rc doan nhu h?n  han, ret dm, ret hai,  mira lan dan den iti quét, 
sat lâ dat... se xut hin thuang xuyên hcin. Day s là nhftng ap l%rc lan den sij phát 
triên kinh t xã hi cüa tinh. VI 4y, vic quán l hiu qua nguOn tài nguyen, bão v 
mOi tnr?xng irng phó vo'i BDKH là mt nhim vi hêt sirc cap bach trong thai gian tth 
can phài tiêp tic triên khai thtrc hin dê an "Tang cuOng cOng tác quán l tài 
nguyen, bão v môi trtthng, 1mg phó vài biên dôi khf hu trên dja bàn tinh Lao Cal 
giai doan 2020-2025". 

II. Can cfr xây dujng d an 
Can dr Nghj quy& s 01- NQ/DH ngày 16/10/2020 ctia Dai  hi  dai  biu Dàng 

b tinh Lao Cal ian th1m xvi, nhiêm k' 2020-2025. 

phan thfr hai 
MVC TIEU, NHIM vu vA CAC GIAI PHAP THIJ'C HIN 

GL4J DOAN 2020-2025 

I. M1JC TIEU 

1. Mic tiêu tng quát 

Quân 1 chat chë và s1r ding tit kim, hiu qua tài nguyen dat dai, khoáng san, 
tài nguyen rniàc, tài nguyen ±ng, cânh quan thiên nhiên trên ccv sa quy hoach, kê 
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hoach dä dtrçc cp có thm quyn phé duyt phiic vi cho phát trin kinh th - xä hi 
gän vâi bão v, cãi thin ch.t krçmg môi tru&ng; tang cung hiu lirc quãn 1 nhà 
nuOc, tao  sr chuyên biên m?nh  m trng nhn thüc, hành dng ye quán 1 và khai 
thác có hiu qua tài nguyen thiên nhien va bão v môi tnrng, 'Crng phó vói biên dôi 
kM hu trén dja bàn tinh; ngän chn và xir 1 kp th?i các truôiig hcip vi phm ye 
lTnh vrc dat dai, khoáng san, môi tnthng. Khäc phiic tInh trng ô nhiêm, suy giâm 
tài nguyen, da dung sinh h9c; chü dng rng phó hiu qua vài BDKH trên dja bàn 
tinh dam báo cho sir phát triên ben vEtng. 

2. Muc tiêu cu th dn nàm 2025 

2.1. Vt tài nguyen dat 

- 100% cac chi tiêu sr diing dt theo quy hoch, k hoach si:r diing d..t duct phê 
duyt. Dat dai duc quy hoach qu.àn 1 và sr diing có hiu qua. 

- Ht näm 2021 các lo?.i dt san xu.t nông nghip, dt & và dt phi nông 
nghiêp khac ducic do dac lap ban do dia chinh dat trên 95% diên tich can do v, cac 
bat dat can duGc cap giây chung nhan quyên su dung dat 90% diên tich, hét quy 3 
nam 2022 toàn bô ho so dat dai, giá dat, quy hoch, ké hoach sü ding dat tai  các 
huyn, thj xä, thành phô trên tren dja bàn tinh duçc quân l và xây dirng xong ccY 
s dU lieu dat dai hoàn chinh. 

- 100% din tich d.t Co ngun gc tr nông, lam tn.r&ng duçic giao cho các t 
chrc, h gia dmnh, Ca nhân quàn l, khai thác có hiu qua gän vOi giao ±ng. 

- 100% các Ban quãn l nrng phông h, vithn Qu& gia Hoàng Lien, các Ban 
quãn l khu bão tOn thiên nhiên... hoàn thành vic giao dat, giao thng dê quàii l. 

- 100% các d1r an có lien quan dn khoáng san, thi:iy din, nông nghip. . . ducic. 
giao dat dam báo diing quy djnh. 

- D&i h& näm 2022 t chirc thirc hin và quàn 1 100% các qu5' dt cong trên 
dja bàn tinh theo quy djnh. 

2.2. Vê tài nguyen khodng san 

- Thirc hin nhim vii quàn 1 thäm do, khai thác, ch bin và si:r dmg khoáng 
san trên dja bàn tinh Lao Cai giai don 2021 2030, thin nhin den näm 2050 theo 
quy hoach chung cüa tinh. 

- TiEp tic thrc hin vic cp quyn khai thác khoáng san ch bin và ch bin 
sâu thông qua hlnh thirc dâu giá khoáng san; thu ngân sách tir khai thác, chê biên, 
ché biên sâu si'x ding nguyen lieu là khoáng san, bInh quân khoáng 2.300 t 
dông!näm, trong do: 

+ Di vài khoáng san lam 4t 1iu xay dirng thông thumg s dáp irng dü cho 
nhu câu xây dirng trong tinh vä. cung c&p ban, lieu thi cho thj trtthng các tinh trong 
khu virc, dir kiên thu ngàn sách khoâng 50 den 100 t dông/näni 
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+ Dôi vfri khoáng san nhu: qu.ng sat, dng, apatit, caolanh,. . . dr kin thu 
ngân sách khoâng 2.200 tS'/nam,  phân dâu den näm 2025 tong thu tr khoáng san 
cho ngãn sách nhà nithc dt trên 11.500 tS'  dông. 

- Tao vic lam cho it nht 15.000 nguôi lao dng trong lTnh c khai thác, ch 
biên khoáng san; dam bão nguyen 1iu qu.ng apatit, qung sat và qung dông dé 
cung cap cho các nhà may trong tinh, trong lilac; h?n chê tôi da xuât khâu khoáng 
sánthô. 

- Tip tic tang ctrông cong tác kim tra, giám sat ngän ch.t trit dê tinh trng 
khai thác khoáng san trái phép trên dja bàn tinh, mi näm 1p kê hoach kiêm tra, 
giám sat 30 cuc. 

- Phn d.0 dn ht näm 2025 lap dat thrçc 80% các tram can, camera du nôi 
vth các ci quan chuyën mon trong qua trmnh quán l' giàm vic that thoát tài 
nguyen khoáng san. 

2.3. V tài nguyen nithc 

- V an ninh ngun nithc: Tang ci.thng thirc thi hiu qua L4t  Tài nguyen 
nithc näm 2012 và to chüc thirc hin theo Chi thj so 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 
cüa Thu ttràng ChInh phü ye tang cuang cong tác quán 1 hot dng san xuât, kinh 
doanh nithc sach,  dam bão cap nuâc an toàn, lien tiic nhu: 

+ Phan dAu 100% h thng tram  quan trac nithe mat, nirâc di.rói dat dixçc d.0 
tix xay dirng theo quy hoach  d dixcic phê duyt tai  Quyêt djnh 169/QD-UBND 
ngày 14/01/2014. 

+ Trin khai thirc hin cm m& bão v h?inh  lang ngun rniâc dat  50% các 
ngun nuàc phãi cm moe bão 4 hành lang nguôn nithc; 

- Tip tiic tang cl.r&ng cong tác quân 1 tài nguyen mthc trên dja bàn tinh, dn 
11am 2025, phân dâu 90% các hoat dng khai thác, sü ding tài nguyen rnthc, xà 
nuOc thai vào nguôn ni.ràc trái phép trên dla  bàn tinh diicic ngän chn. 

- 100% các song sui chInh trên dja bàn toàn tinh du?c xây dirng h thong 
cânh báo lii tucmg rng vài các mirc lii theo cap báo ding. 

- Phan dau ngun thu tà tài nguyen ni.râc cho ngân sách mi nAm dat  tr 500 t3 
dông trO' len. 

2.4. Vc bão v môi lrwô7zg, quãn l5 da dçzng sinh h9c 

2.4.1. Bdo vç mói tru-&ng do thj: Tip tiic kim soát ngun thai phát sinh t'r các 
khu do thj nhäm dat  90% các khu do thi dat khu do thj xanh; 100% tong h.rqng chat 
thai nguy hai  phát sinh trong hoat  dng y t ducic xü 1. Tiêp tiic râ soát dâu fir nang 
cap, 1mg diing cong ngh trong xi l, den näm 2025 t l thu gom rae thai sinh hoat 
tai the khu do thj dat  95% rae thai sinh boat trên dja bàn tinh. Ifu tiên di chuyên nhà 
may xlr 1 rae thai sinh hoat  tp trung cüa thnh  phô Lao Cai ra khOi ni thj. 

2.4.2. Báo v mOi trwOig cOng nghip:Tip tiic Du tt.r xây drng ha tang k 
thu.t xfx 1 chat thai tai  các khu, cim cong nghip frên dja bàn tinh (H thông 
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XLNT tp trung; xi 1 ch&t thai ran; quan ti4c tr dng lien ti1c khI thai, nithc thai); 
100% các khu, cim cong nghip mâi hInh thinh dxcic dâu tu dôngb h thông xir 
1 chat thu tp tnmg truâc khi di vào 4n hành; 100% các dir an dâu tu m5i trong 
linli vrc san xuât cong nghip phii áp ding cOng ngh xir 1 chat thu d?.t  Quy 
chuân môi trithng ho.c irng diing cong ngh s.ch, than thin vài mOi trung; 100% 
du an khai thic khoáng san phii thijc hin vic k9 qu5 và phiic hôi môi trLthng theo 
quy djnh. 

2.4.3. Báo vç mói trzrthig nông thón: Trin khai có hiu qua Chucmg trInh miic 
tiêu Quôc gia nixâc sach  và v sinh mOi trumg, chucrng trInh xây dirng nông thôn 
mi trên dja bàn tinh Lao Cai; t' 1 chat thu rn sinh hoat tai  các khu dan cu nông 
thôn t.p trung duqc thu gom, xir l dat  80%; dim bio 60% so xâ dt tiêu chi ye 
môi trithng trong xây dirng nông thôn mài. 

2.5. V á'ngphó vói biln iti khIhu 

- Nâng cao nhn thüc, trách nhim và näng lrc frng phó vri BDK}I cüa các 
cap, các ngành, các doanh nghip vi nhân dan. 

- Tang ctr&ng näng lirc vl s1r tham gia cüa cong dng trong các boat dng img 
phó vri BDKB. Chü dng phOng, tranh thiên tai, thich üng vài BDKH. Gum thit 
hai ye nguii, tài san do thiên tai gay ra. 

- Tang cithng cOng tac quan 1r.c, giám sat ngun nuàc xuyên biên giài nhu nix9c 
song Hông, sOng Chiy; dôi vài các khu cong nghip, khu dO thi trên dja bàn tinh xây 
dirng vn hành các tr?m  quan träc, kjp thôi xi:r l các sir cô xây ra lrên dja bàn. 

- Tang cu&ng h tMng kè song, sui chng sat  lâ bio v chü quyn lành th 
quôc gia, bio v ha tang c s, on djnh qu dat phiic vi san xuât, lcinh doanh. 

- Thng cuing cong tác giao dt, giao rtrng phân du dn ht nàm 2024 các 
din tIch dat rirng.thrçic giao quàn 1 si:r di1ng dung mi1c dIch. 

II. NHIM V1J C1J THE 

1. Ye tii nguyen dt và do dc, ban d 

- Trin khai cong tác thanh kim tra, quãn l' vic thirc hin diing quy hoach,  k 
hoach six dung dat di.roc duyêt, han chê triêt dê viêc six dung dat sai muc dich, dmh 
kS' mOi näm thanh tra it nhit môt 1ânImt huyn, thành phô; kjp thii phát hin, xfx 
1 các tnrông hqp vi pham. 

- Si:ra di, b sung hoàn thin các van bàn quy pham phip 1u.t v d.t dai 
thuc thani quyên ban hinh cüa UBNT) tinh. 

- Trin khai t1c hin Quy& djnh s 32/QD-TTg ngiy 07/01/2020 ci:ia Thu 
tiiàng Chinh phü ye yjéc phê duyt De in Tang cithng quin l' dôi vth dat dai có 
nguôn gôc tü nông throng, lam tnrmg quOc doanh hin do the cOng ty nông 
nghip, cong ty lam nghip không thutc din sap xëp lai theo Nghj dnh so 
118/20141ND-CP, ban quàn 1 rfrng vi cie to chirc sir nghip khác, h gia dinh, cá 
nhân sfr ding; diu chinli, br sung de thc hin Co hiu qua Quyêt djnh so 
3200/QD-UBND ngày 14/7/20 17 cUa UBND tinh Lao Cai ye vic phe duyt Dê an 
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"TAng cithng quàn 1 di v6i dt dai eó ngun g& tr nông trt.r&ng, lam tr1ng 
quôc doanh trên dja bàn tinh Lao Cai". 

- Trin khai 1p phi.roiig an phân b và khoanh vüng d.t dai theo khu chirc 
nAng và theo 1oi dat den trng dcm vj hanh chInh cap huyn, vüng lien huyn tinh 
Lao Cai th&i ki 202 1-2030, tam nhIn den 2050; Kê hoach sfr dmg dat cap tinh giai 
do?n 2021-2025; quy hoach si'r ding dat den nAm 2030, kê hoach si'r diing dat kS' 
dãu (2021-2025) cap huyn, ke hoach sir ding dat hang 11Am. 

- Dy nhanh tin d hoàn thin cci s& dft 1iu d.t dai hoàn thàuh dir ánTAng 
cuO'ng quàn 1 dat dai và xây dirng ca sâ dü 1iu d.t dai trên dja bàn toàn tinh 
nhAm phtc vit cong tác quãn l dat dai, quy hoach  kê hoch si:r dirng dat, kiêm kê 
dat dai trên dja bàn tinh. 

- T chüc thi.rc hin t& cong tác xác djnh giá dt, xây dirng bang giá dat s 
nAm cüa tinh và xác djnh giá dat cii the, dam báo giá dat drn7c xác djnh sat vri giá 
thj trumg t?o  nguOn thu trén dja bàn tinh. 

2. V tài nguyen khoáng san 

- Thc hin thAm do, khai thác, ch bin có hiu qua tâi nguyen khoáng san, 
xây drng danh mitc dir an quan tr9ng, dir an uu tiên dâu tix dê thAm dO, khai thác, 
ché biên tir do dê xuât các bin pháp áp ding tiên b) khoa hgc cong ngh nhAm nãng 
hiu qua khai thác khoáng san, bão v môi truOng, to nguOn thu cho ngân sách. 

- Rà soát b sung Quy hoach khoáng san; scr dimg tit kim, hiu qua và bn 
virng tài nguyen khoáng san; các loai khoáng san chua khai thác duçic quãn 1, bâo 
v cht ch; hoàn thin day dü ho s pháp 1 trong vic quAn 1 khai thác khoáng 
san (dc bit là dat dai trong khai thác khoáng san). 

- TAng ciRrng cong tác diu tra, kháo sat xác djnh giá frj khoáng san khai thác 
lam cAn c'r tinh tiên thu thuê, phi trong khai thác tai  các mO dê tAng thu cho ngãn 
sách nhà nuOc. 

- Tip tiic tAng cuäng cong tác kim tra, giám sat ngAn chat trit d tInh trng 
khai thác khoáng san trái phép tren dja bàn tinh. 

- Tip tic nghien ciru b sung, hoàn thin h thng chInh sách, vAn ban quy 
phm pháp 1ut và cci che quân 1, sir diing tài nguyen phil hçp vài yêu câu thc tê. 

- TAng cithng cong tác kim tra, giám sat, thanh tra và quãn 1 chat vic cap 
giây phép, gAn khai thác vri chê bien sâu khoáng san, si'r dimg tiêt kim và nAng cao 
giá frj khoáng san; khai thác, chê biên phãi sfr diing thiêt bj, cOng ngh tien tiên, sil 
dpng tôi da qung nghèo, bào v môi tnr&ng. 

- Rà soát, xác djnh các khu e cO khoáng san d tIch hçp vào Quy hoach tinh 
giai doan 2021 - 2030, tam nliln dn näm 2050, dam báo VLXD dáp mg nhu câu 
xay drng trong giai doin tài. 

- Day mnh dau giá, tAng cung tInh cnh tranh, cOng khai, minh bach  trong 
vic cap quyên khai thác khoáng san. 
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- Nãng cao vai trô, trách nhim cüa chInh quyn dja phtrcmg trong vic quàn 
1khoáng san. - 

- Don d6c yêu cu các co quan chuyên môn, các doanh nghip 1p d.t cáo 
tram can, camera dê quán 1 ch.t san luqng khai thác khoáng san. 

3. V tài nguyen nir&c, frng phO vth bin dM khI hu 

Xây drng, quán 1 yà khai thác mng hthi quañ trc, giám sat din bin ye so 
hrqng, chat hrçrng nguôn nuâc, kêt hqp vói mng quan träc tài nguyen nuàc clia 
Trung uong tren da bàn tinh, iru tiên thrc hin trtràc dOi voi các khu virc có nguy 
cci ô nhiêm, suy giãm nguOn ni.ràc cao dê xác djnh nhctng bat thtrng tir thiên tai do 
nuàc gay ra dê tü do có ñMng 1mg phó kjp thôi nhäm h?n  chê tôi da nhCtng thit hai 
cho con ngix?i và trong san xuât. 

- Xây drng co sâ dt 1iu tài nguyen niràc d t.p hqp, km trt, phân tIch, xlr 1, 
quãn 1, cp nh.t các thông tin có lien quan den din biên cüa tInh trng tài nguyen 
nithc. 

-Xây dmg co sO' dii 1iu v bin dng và sIr dimg tâi nguyen rnróc lien quan 
tói biên dôi khI hu, tang cuO'ng cOng tác diêu tra, nghiên clru, dánh giá, dr báo, 
quan tràc chat hrçmg, so luqng trong khai thác và sIr ding tài nguyen nithc. 

-, Dánh giá, phãn vUng rüi ro thiên tai, 1p bàn do cãnh báo thiên tai, cãnh báo 
áp thâp nhit dài, bão lii, ngp liit, các hin tuçng thO'i tiêt circ doan nhu nAng 
nóng, hn han, ret dm, ret hai...  lam ca sO' thành 1p bàn do phân vüng cãnh báo 
thiên tai tinh Lao Cai. - - 

- Xây dirng và trin khai k hoach hành dng 1mg phó vth BDKH cüa các 
ngành và linh virc: Tài nguyen và rnOi trixO'ng, nông nghip, cong nghip, xây 
drng, giao thông, mrOc sach  và v sinh môi tnr&ng, van hóa the thao và du ljch 

- Tip tic d.0 ti.x h xây dmg tMng quan tr.c tài nguyen nithc trên dja bàn 
toàn tinh nhäm dánh giá thiçic trQ luqng, chat krqng nithc m.t, ni.rO'c duài dat. 

- Rà soát, cüng c& xây dirng cácphrnmg an, các cOng trinh trng dim phông 
chông thiên tai, cap bach. 

4. V bão v môi trtrô'ng, da dng sinh h9c 

4.1. Khm sodt, phèng ngIra, ngàn chin vic phát sinh cdc ngun gay ô 
nhiêm môi trzthng trong hort ct3ng cong ngh4p 

- Thng cuO'ng cong tác kim tra, giám sat các khu virc có nguy cci gay ô nhiêm 
môi tnrO'ng cao; kiêm soát chat chë dOivOi các d.p ho thai, Mi thai nhäm giãm thiêu 
nguy co xãy ra s1r cô lam ành huO'ng den mOi truOng; yeu câu các doanh nghip thirc 
hin nghiêm tñc vic cái tao, hoãn nguyen mOi tnrO'ng 

- Nãng cao chat luçng thm djnh yeu cu báo v môi tnthng trong cac quy 
hoach, k hoach, chuo'ng trInh, dir an phát triên. 
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- Tiêp tic du tix e sâ bão v môi tnthng; du lu kinh phi xir 1 cci s& gay ô 
nhiêm môi trtthng thuc dôi ttxçng cong Ich (cac bãi rác, bnh vin trên dja bàn 
tinh và. diem ton luu hóa chat báo ye thiic 4t); 

- Tri&i khai có hiu qua D an "Giãm ô nhim môi truO'ng do chat thai rihra trên 
dja bàn tinh Lao Cal giai don 2020-2025". Thi'ic day phát lriên kinh t tun hoàn. 

- Dánh giá tác dng cüa hot dng du ljch, djch vçi dn môi tnthng tai  thj xã 
SaPa và dC xuât bin pháp nâng cao chat krç'ng rnôi tnthng ph1ic viii phát triên kinh 
tê-xãhôi. 

- Tip tic nâng cao nng 1c quan t14c, cãnh báo mOi tnräng dc bit các Khu, 
cim cong nghip; khu vrc khai thác khoáng san; khu do thj; môi tnthng miOc 
xuyên biên giOi. 

Tang cumg rà soát dánh giá, kjp thôi phát hin cc sà gay ô nhim môi 
tru&ng, gay ô nhim môi tnr&ng nghiêm trQng dê có bin pháp xir 1, quàn 1, giãm 
thiêu tác dng môi truô'ng. 

4.2. Cái thin chit lwtng môi trwirng do thj 

- Tip tiic thng cung qun 1, xir 1 có hiu qua cMt thai rn, cMt thai nguy h?i. 

- Ban hành cci ch& chfnh sách khuyn kbIch xâ hi hóa cong tác thu gom, x1 1' 
chat thai; ch(i trgng tái chê, tái sr di,ing chat thai, thñc day tiêu di'mg san phâm tái chê. 

- - - Dâu tu nâng cp bãi chOn 1p, xü 1 ch.t thai sinh ho?.t do thj hcip v sinh tai 
thành ph Lao Cai, huyn Van Bàn và Mii&ng Khuo'ng, Sa Pa; vn hành, duy tn 
tot hoat dng cüa nhà may xir l rác thai, rnxâc thai tai  thành phô Lao Cai. 

- Thng cithng kim soát và cal thin chAt hrcmg không khI trong các khu do thj, 
khu dan cu; thrc hin trông cay phân tan, phát triên các hành lang xanh, thng din 
tIch cong viên cay xanh trong các khu do thj và khu dan cii. 

- DAu tu h thing quan trc tir dng, lien ti1c khI thai tai  mt s khu vrc do thj 
nhäm giám sat, cãnh báo sam và ho trçl yiëc ra quyêt djnh cho nhà quãn 1 theo 
thôi gian thirc hin. 

- DAu tir nâng cAp bäi chôn lAp, xü l chAt thai sinh hoat do th hçp v sinh 
huyn Bäc H, tinh Lao Cal. 

4.3. C'ái thin chit lwçrng mOi trw&ng nông thOn 

- Tip tic cài thin chAt huçmg môi trung nOng thOn gn vài tiêu chi báo ye 
môi truO'ng trong chumg trmnh xây dipug nông thOn mâi (sü d%lng niràc sch hçTp 
sinh theo quy djnh dt mirc quy djnh cña vüng; xây drng nhà tiêu, chuong trai 
chän nuôi hçrp v sinh; quy ho.ch, xay drng các bài rae thai sinh hoat, nghTa trang; 
quân l, sir duing phân bón, thuOc bão v thirc v.t dung quy djnh). 

- Quy hoach, xây d,rng các ngh& lang ngh trén dja bàn tinh phãi tuãn thu dAy 
dü các yéu câu ye báo v mOi tru&ng. 
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- Nghiên ciru, hra chçn mô hmnh, d xuAt cci ch tài chinh cho vic x1r 1 rác thai 
nông thôn phü hçip vói diêu kin cüa dja phnmg, dam bão tiêu chi hçp v sinh. 

- Tuyên truyn d.y mtnh phong trào v sinh môi trung nông thôn, phân l°ai 
rác thai tai  nguôn, hn chê sfr d11ng san phâm nhia diing mt lan. 

- Tang ci.r&ng cong tác xã hi hóa hoat  dng bão v môi trix&ng, phát trin 
djch vi bão v môi trtr&ng và tái ché chat thai. 

4.4. Bäo tan thiên nhiên, dä ding sinh h9c 

- Diu tra, kim soát chat chê và ngän ngra, phông trir hiu qua các loài sinh 
v.t ngoi lai xâm hai.  Báo v nghiêm ng.t các loài dng 4t hoang dã qu hiêm có 
nguy co' bj tuyt chüng. 

- Lng ghép cac chi tiêu bão tn da dng sinh h9c trong vic thire hin 
cinrong trinh hành dng quôc gia ye "Giãm phát thai khI nba kfnh thông qua no lirc 
han chê mat rirng và suy thoái thng, quàn l' ben vng tài nguyen rirng, bão ton 
nâng cao trct hxcmg các-bon thng". 

- f)iu tra, kim kê da dng sinh hQc, xây dijng vn hành cci s& dft lieu da dng 
sinh hoc tren dja bàn tinh, tIch hçq van cc s& dCt lieu da dng sinli h9c quôC gia. 

- Lip,  hoàn thành Phi.rcing an bâo v môi 1ruing, báo thn thiên nhiên và da dng 
sinh hoc tren dja bàn tinh Lao Cai giai do?n 202 1-2025, tam nhIn den näm 2050. 

III. GIAI PHAP THIJC ffiN 

1.V t chfrc, sAp xp b may và dào t3o ngun nhân 1ic 

- Diki tra, dánh giá thire trng ngun nhân 1c lam cong tác quãn 1 tài 
nguyen vâ môi tnthng dê xay drng kê hoach dào tao,  bôi dixO'ng, nâng cao chat 
luçmg di ngü can b, dc bit là cap xâ, nham dáp irng duqc yêu câu nhim vii 
trong giai do?n ti. 

- Tip tue rà soát, sAp xp t chüc bO may quàn l nba nuâc v tài nguyen và 
môi thiông theo ting linh we nhAm trng btrâc nâng cao ye chat liiçmg va trang 
thiêt bj phiic viii Cong tác quàn 1. Dánh giá và to chüc lai  Van phông dang k dat 
dai; Trung tam phát trin qu5 dAt cAp tinh, cap huyn và thirc hin theo co' chê tir 
chü ye tài chInh. 

- Dào t?o,  phát trin nhân 1irc cO chAt hrçing cao v quán l tài nguyen và môi 
tnrmg. Trong do tp trung dào tao,  bôi diiOng can b lam cong tác tài nguyen và 
moi tru&ng thuc UBND cap xã và phông Tài nguyen và Môi trung các huyn, 
thjxã,thànhphô. 

- Chuyên mOn hóa di ngfi can b lam cong tác bào v rnOi tnrng; quân 1 tài 
nguyen; phOng tránh và giâm nh thiên tai. Dâu iii trang thiêt bj và cOng ngh hin 
dai dam bão diêu kiin lam vic. Dc bit, ixu tiên dâu hr ye con nguOi, trang thiêt 
bj may moe và cOng ngh hin di phiic vii cOng tác quan träc và giám sat môi 
1nrmg cho Trung tam Quan träc mOi trtxng tinh Lao Cai. 
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- Tip titc mi rng thI dim vic chuyn can b lam cong tác tài nguyen mOi 
trtr&ng cap xA ye lrirc thuc quàn l cüa phông Tài nguyen và Môi tnrng cp huyn. 

2. V tài nguyen dt dai, khoáng san, tài nguyen ntr&c 

- Tang cithng kim tra cong tác quàn l d.t dai i cac cAp, dc bit là di vci 
Co sâ; To chirc thanh tra cOng tác quàn 1 nhà nuOc ye dat dai trên dja bàn. Chü 
trçng cOng tác dang k, cap giay chirng nh.n quyên sü dimg dat, quail dat dai và 
xây dimg co so dI lieu dat dai dông bO, quan ly chat chë viêc su dung dat co 
nguôn gOc tii các nông lam truO'ng quOc doanh..., ixu tiên bô trI tôi thiêu 10% kinh 
phi cüa nguôn thu tir dat dê thirc hin cong tác quàn 1 dat dai trên dja bàn tinh. 

-Lru tiên b tn ngân sách và vn dng, khuyn khIch doanh nghip dAu tu 
gop vOn cho cOng tác diêu tra, thäm dO khoáng san, tài nguyen nuàc. 

- Tip tic trin khai cong tác kim tra, giám sat; xir 1 trách nhim di vth 
ngu?i dung dâu các cap, các ngành lien quan trong cOng tác quán 1) nhà nix&c dO 
xày ra vi phm ma không dirçic xü 1 kjp thO'i. 

- Uu tiên nghiên ciru üng ding cong ngh khai thác, sr diing rnthc ti& kim, 
hiu qua. 

- Tim kim ngun nuàc duài dAt phiic vii cho nhu cu cAp nuâc sinh hoat cho 
các khu virc thuOTig xuyOn thiOu nurc ye müa khô. 

- IXu tiên kinh phi cho cOng tác quãn l, bào v khoáng san chua thai thác 
dixcic bô tn bô sung vào ngãn sách hang näm. 

- Các ngânh, dja phuong có trách nhim thung xuyen phi hçp trong cOng 
tác quail 1, bào v tài nguyen rirng, khoáng san, tài nguyen rnràc, bào v môi 
tru&ng và irng phó vâi BDKH. 

- COng khai minh bach các thu tiic hành chinh trong qua trInh giãi quy& các 
thU tic vO dat dai, khoáng san, môi trtr?ng... nghien cfru giám các thU tiic ye dat 
dai t?o  diêu kin cho các doanh nghip nguii dan trong qua trInh tiep c.n rê dàng 
trong qua trInh thirc hin. 

- Tang cu&ng cOng tác kim tra d giám sat v ngun gc, san hrçmg khoáng 
san sau thai thác nhàm trách that thu cho ngân sách. 

- DAy mnh vic giao thng gAn v&i giao dAt, cho thuO dAt. 

3. V cong tác quãn l bão v môi trtr&ng, bão tn da ding sinh hQc 

- Tip tic tang cithng cong tác quãn l nhà nuâc 0' các cAp, th chüc thanh tra, 
kiêm tra toàn din nhim vit quán l nhà nrnic ye môi tru0'ng, da dng sinh hQc tti 
cap huyn theo thâm quyên. 

- Nâng cao chAt hxcmg cong tác thAm djnh h so pháp 1 v& bâov mOi trtthng 
(dánh giá mOi tru&ng chiên hiçc; dánh giá tác dng mOi truOiig; kO hoch bão v 
mOi trti0'ng) và các chi tiOu vO da dng sinh h9c; tang cu&ng cong tác kiOm tra, 
giám sat các don vj trong vic chap hành cac quy dnh pháp lust ye bâo v môi 



13 

tnxông theo báo cáo dánh giá tác dng môi trtthng, k hoich báo v môi tnthng dã 
duçc cap có thâm quyên phê duyt. 

- Trin khai thrc hin có hiu qua nguyen tic: Ngithi gay ô nhim phái trá chi 
phi dê xir 1, khäc phiic hâu qua, cãi tao,  phiic hôi môi tru&ng; ngui duc huOng 
lçii tü tài nguyen, môi trithng phãi có nghTa vi dóng gop dê dâu tii trô laj  cho quãn 
1 tài nguyen và bão v môi trix?mg. 

- Tip ttic du tu trangthit bj icy thut phiic vti hoat dng quan träc, các tram 
giám sat, cãnh báo sam các thiên tai theo htràng tr dng hin dai  và dông b trên 
nên tang üng diing giãi pháp cong ngh thông tin, internet giám sat chat hxcmg môi 
tnthng. 

- Tip ti1c dy m?nh  hçp tác khu c và quc t trong vic tiêp nh.n, chuyên 
giao cong ngh mài, tiên tiên ye phông ng1ra và kiêm soát ô nhiêm, xir l chat thai, 
frng phó vài BDKB. 

- Tp trung xi:r 1 môi trtxang khu cong nghip; d.y manh  phong trào v sinh 
môi tnrôiig nông thôn; xã hi hóa cong tác bâo v mOi trLrmg, phát triên djch vi 
bão v moi tnràng và tái chê chat thai. 

- Thinxng xuyen kim soát cht che mOi ththng trên dja bàn tinh bang vic 
üiigdimg cOng ngh tien tiên trong vic giám sat, quan träc tir dng trong giám sat 
nguOn thai, giám sat chat luçmg mOi tru&ng can tiêp tiic duçic day m?nh  nhàm phát 
hin và xir 1 kjp th?yi các hành vi, vi phm pháp 1ut ye báo v môi trithng nliu: 

(1)Dãm báo tht cá các ngun thai có nguy co cao ánh huang den môi truang 
ducTc kiêm soát tir xa qua h thông quan tr.c nguOn thai online tr doanh nghip và 
các tram  quan Iräc mOi trumg xung quanh (khong khI do thj, njthc mat, khóng khi 
xung quanh gán khu cong nghip trQng dkm cz.a tinh, nhir KCN Tang Loóng,). 

(2) Thng cuang và. ma  rng các h th6ng quan trc tir dng, lien tic môi 
tnx&ng nén tai  các khu cong nghip, do thj frçng dim và liru vrc song chinh. 

(3) TIch h9p ca sâ dft lieu giám sat tir dng vai c sâ dft 1iu giám sat do thj 
thông minh  cüa tinh. 

(4) Tip tue du tu các trang thit bj phiic vi cho cong tác quan tr.c, cãnh 
báo 0 nhim môi trtthng. 

4. U'ng phó vth bin dôi khI hu 

- Khuyn khIch, h trç doanh nghip, ngix&i dan tham gia hoat dng (mg phó 
vth BDKH, quàn 1 tài nguyen và báo v môi truông; ho trçi ngtthi dan trông và báo 
v r(mng, nhàt là rt'rng dâu nguOn, nguOi dan bj ãnh huang do khai thác tài nguyen. 

- Chü dng c.p nht các k4ch  bàn v BDKH tác dng ành huing dn các 
ngành, các linh vile d 1ng ghëp vão k hoach, quy hoch phát triên kinh tê - xä 
hi cüa tinh. 

- Tang cumg cong tác cãnh báo trtxac d phông ngi'xa sam thiên tai gay ra. 
Kêt ni h thông cãnh báo thiên tai vài h thông dü lieu cUa các ngành, linh vrc 
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khác d nâng cao hiu qua phàng ngira, h?n  ch thit h.i do thiên tai. Dy mnh 
cong tãc x hôi hóa trong vic dâu hr các thiêt bj dç báo, phông ngra thiên tai cUa 
các cong trInh thüy din trên dja bàn tinh. 

IV. KLNH Pm THU'C HIN 
A A A • A A • A 1.Tong nhu can von thiyc hiçn de an: 965.012 tnçu dong 

Trong do: 

- V'n ngãn sách nhà ni.râc: 763.172 triu dng. 

- Vn ngoài ngân sách nhà n1xóc: 201.840 triu dng. 

2. Co cu ngun kinh phi thirc hin dê an 

a) Vn ngân sách nhà nithc du hr các cong trmnh d an thuc linh virc dt dai, 
khoáng san, môi triring. 

b) Vn tr có cüa các doanh nghip, t chirc, cá nhân thirc hin các dr an, 
nhim vi bão v mOi tru&ng thuc trách nhim cüa doanh  nghip, to chirc, cá nhân 
dâu hr trên dja bàn tinh. 

c) Chi ti thiu 10% kinh phi tir thu tin sir ding dt d thirc hin các ni dung 
lien quan den vic quàn 1 dat dai và 1% tong chi ngân sách trén dja bàn tinh cho 
nguôn sr nghip mOi trithng dôi vi các dir an thuc lTnh vrc báo v môi tru?mg. 

(Co biu chi tk4t theo ngun vdn kern theo). 

V. HI[U QUA BE AN 

1. Hiu qua kinh t 

D an thrqc thirc hin së tto ti&n d cho vic khai thác, str dicing hçip 1, tit 
kim và có hiu qua nguôn tà.i nguyen khoáng san, dt dai, tài nguyen nuâc, bão 
dam duçyc sir thng tnr&ng kinh tê - xA hi ben vttng theo rniic tiêu Nghj quyêt Dai 
hi d ra. Tao  thu nhp cho ngui lao dng, tao  nguOn thu on djnh lâu dài cho ngân 
sách nhà rnrâc ttr tài nguyen khoáng san, dat dai, môi tril&ng và tài nguyen rnthc tr 
20% den 35% tOng thu ngân sách trên dja bàn tinh, trong do: 

- Tto ngun thu cho ngân sách: Tao  ngun thu tr dt d dOng gop vào ngân 
sách cña tinh, mi 11am thu tr dat dat  tir 1.200 t3 dông hO' len phân dâu den nAm 
2025 tong thu ti dat cho ngãn sách nhà ni.ràc dat  trên 8.000 t' dOng; tr khai thác, 
chê biên khoáng san dat  tr 2.300 t dông; thu tr tài nguyen nithc dat  tix 500 tST dOng 
trO' len bão dam cung cap miOc dáp 1mg các miic tiêu phát triên kinh té, xä hti. 

- Cong tác quãn 1 dat dai, khoáng san, nuOc, môi tnrmg duçc thirc hin hiu 
qua s tao  dieu kin thun lçTi cho phát triên kinh tê ben vtrng. 

- Vic chli dng phOng, tránh thiên tai, thfch ing vâi BDKH, giàm thit hai  v 
ngixO'i, kinh tê do thiên tai gay ra. 

2. Hiu qua xä hi 

Tao vic lam n djnh cho trên 15.000 lao dng trong linh c khai thác, ch 
biën khoáng san; qua cOng tác tuyen truyên, nguO'i dan, doanh nghip näm dixqc quy 
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djnh cüa pháp 1u.t v quãn 1, si:r diving tài nguyen và môi trtthng, nâng cao trách 
nhim cüa co quan quàn 1 nhà rnthc, cüa Ca nhân, doanh nghip trong lTnh virc tài 
nguyen và môi trlx&ng; hn ch khiu kin trong linh vtrc dat dai, khoáng san, bào v 
môi thnmg.....; quãn l, sü dipig dt dai dam bão quy djnh; chi'i dng thIch 1r11g vâi 
biên dôi khi hu, phông tránh thiên tai; có brnc chuyên bien co. bàn trong khai 
thác, si'r dung tài nguyen theo hixâng hap 1, hiu qua và ben virng, kiêm chê mt'rc 
d gia tang ô nhiêm môi tri.rô'ng, ht.rOng tâi nên kinh tê xanh. 

To chuyn bin trong nhn thi'rc cüa ngui dan, doanh nghip trong vic bão 
v tài nguyen và môi tnrông nhäm nâng cao chat hrqng cuc song. 

Vic thc hin t& cac nhim vii, giãi pháp da duçic d ra s gop phn hin thirc 
miic tiêu nng cao hiu qua quãn 1, khai thác, si:r d1ing và bão v tài nguyen, mOi 
trtthng;chü dng phOng, chông thiên tai, Ung phó vii biên dôi khI h.u, gop phân 
phát trien ben vUng kinh tê - xa hi cüa tinh. 

Phn thfr ba 

TO CH1'C THIXC HIN 

I. LAN!! 030, CIII 030 THIJ'C fflN BE AN. 

Ban ChAp hành, Ban Thvng vii Tinhi:iy, trirc tiêp, thuing xuyên là Thumg tr'jc 
Tinh üy chiu trách nhim lãnh dao, chi dao, qun trit, to chic, kiêm tra, giám sat, thc 
hiên Be an. 

H. PHAN CONG TRACH NH[M THIC HiN BE AN 

1. Ban can sr Bang UBND tinh chi do các So', ban, ngành cO lien quan 
triOn khai thc hin darn bâo hoàn thành mic tiêu DO an; theo dOi, tong hap và báo 
cáo kêt qua thc hin dO an theo djnh k, yêu câu. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy: Chi dao  các co. quan thông tin di ching to chüc 
tuyOn truyOn sâu rng các ni dung mi1c tiOu, nhim vi cüa Dê an den các Ca quan, 
dan vj, dia  phiang và dông dão quAn chñng nhân dan nhäm tao  sir thông nhât, 
dông tinh hix&ng t'rng trong qua trmnh t chirc thic hin. 

3. Bang doàn HOND tinh: Chi dao  vic xây drng k ho.ch giám sat vic 
thirc hin DO an nay. 

4. Các huyn üy, thj uy, thành uy, dãng uy trirc thuc chi dao  UBND các 
huyn, thj xà, thành phô CáC ca quan dan vj tn,rc thuOc xây dirng dê an, kê hoach to 
chirc triên khai thc hin dam bão phü hap vi Be an nay và thirc tiOn dja phuang, 
co quan, thin vj. 
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IlL CHE DQ BAO CÁO , S€% KET, TONG KET 

Djnh k' 6 tháng, hang nàm, gifta và cui nhim k c quan chü tn có trách 
nhim phôi hçp vâi các dãng bc trirc thuOc,  các ban ngành, Co quan, dcm vj lien 
quan tong hcip tInh hInh báo cáo két qua triên khai th1rc hin Dé an vâi Tinh ñy, 
Ban Can sir Dàng UBND tinh; chü dng dê xuât, bô sung diêu chinh, bô sung 
nhim vii, giái pháp thirc hin Dê an cho phñ hcTp vói yeu câu nhim vi thc tê, 
dam bao hoan thanh thang lcn cac muc tiêu nhiêm vu cua Dé an Kêt thuc nhiêm ky 
tong kêt thc hin Dê áni. 

Noi nhân: 
-BChInhtr, 
-BanBIthtr, 
- Các Ban xây dmg Dãng Trung isong, 
- Ban Can sr Dãng ChInh phü, 
- Van phông Trung irorig Dãng, 
- Van phông ChInh phi, 
- B Tài nguyen và Môi tnthng, 
- Dáng üy Quán khu 2, 
- TT.TIJ, HDND, UBND tinh, 
- Các Bang bO trrc thuc Tinh üy, 
- Các dlc Tinh üy viên, 
- Ban Can sir Bang, Bang Doàn trirc thuOc, 
- Các s, ban, ngành, doàn the tinh, 
- Lãnh do Van phông Tinh u', 
- Chuyên viên T}{ Van phong Tinh u, 
- Ltru Van phông Tinh u. 
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Phu biêu 1 
DANIEl MUC DV AN THANH PHAN THVC HIN BE AN 

(Kern theo D an so 09-DA/TUngày 11 tháng 12 nàrn 2020 cia Tinh iy,.) 

DVT : Triu dng 

STT Danh mvc  di•r an Mc tiêu dt du7c 
Thôi 
gian 

TII-HT 

Tong so 
thee D 

Phãn theo nguin vin 

Chü 
iAu hr 

Ghi 
cht 

-iguon von ngãn sách 
Vindutirciia 

các doanh nghip vi 
nhãn 
thin 

ng 
gOp 

Von 
khác 

Tng s 
1ti 
NSDP 

Von si•r 
nghip 
NSDP 

Von 
CT 

MTQ 
C 

NSTW h 
trçr cO MT 

Von vay 
ODA 

Dan hr 
qua B, 
ngành 
TW 

VOn 
TPCP 

VOn tr cO 
cOa DN 

Vn 
vay 
(tin 

dung) 

A B C 1 
2= 

3+4+..+12 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tong cong 965.012 829.172 65.000 559.368 141.000 63.804 104.000 31.840 

V tin Ii virc dOt dai 419.378 409.378 20.000 325.574 63.804 10.000 
SO 

TNMT 

Di,r an Thng ciring quân ly dat 
dai và cci sO d lieu dOt dai" (Dt 
an VILG) 

2017- 
2021 

77.044 77.044 13.240 63.804 
50 

TNIMT 

2 

Dê an Tang ccrOng quân I' dOi 
vOl dat dai có nguôn gOc tir nOng 
tnrOng lam tnring quôc doanh 
trn dja bàn tinh Lao Cai vâo gial 
(loan 2021-2025. 

2021- 
2025 

214.134 204.134 204.134 10.000 
SO 

TNMT 

LOp Quy hoach sO dng dOt den 
nârn 2030, K hoach sO dung dOt 

5 nätn kS' dan giai doan 2021- 
2025 cap tinh, 

2021 3.500 3.500 3.500 
so 

TNMT 

Diêti Ira, xày dijng bang giá dAt 5 
nam2025-2029: 

2025 4.500 4.500 4.500 
so 

TNMT 
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Dr an kiAm kê dAt dai, Ir  bàn do 
hin tr?ng sO dung dAt, l bàn dA 
chuyên dA dAt dai tinh Lao Cal 
iiàm 2024 

Theo quy djnh t?i  Diu 34 Lut Dt 
dai nàm 2013 quy djnh kiêm kê dat 
dai d,sccc tin hành 05 nàm mt IAn 
nhm miic dIch diu tra, dánh giá 
dUng thi,rc trng tlnh hinh sfr dung và 
bin dng dt dai, cung cAp kjp thai 
nhrng thông tin chi tiAt, chinh xác vA 
dAt dai giUp UBND tinh hoach djnh 
chinh sàch, Ip quy hoach, kA hoch 
phát trin kinh tA - xA hOi  trên Ca sO sO 
dung tiAt kirn, cO hiu qua nguAn tài 
nguyen dAt dai cUa tinh, dàp Ong dO 
nhu cAu sO dung dAt cUa các ngành 
kinh tA, van hoà - xà hi và an ninh 
quAc phUng trën dja bàn. tinh 

2024 28.000 28.000 28.000 
So 

TNMT 

Xây drng CSDL klio din tü cUa 
tinh 

NhAm quân l tài 1iu, hA so dja chlnh 
trong qua trinh thrc hin trành niAi 

6 
S huyn, Lao Cai( Sa Pa, Bão 
ThAng. BAc Ha, MirOng Khuong, 
Si Ma Cal, Bâo Yen, Van Bàn, 
Bat Xât); 

met, thAt Ic va thun tin trong qua 
trinh tra ci:ru hA so dàp Ong yëu càu 
hien dai  hôa cOng ngh thông tin trong 
linh vrc quân 1 dAt dai 

2022- 
2024 

55.000 55.000 55.000 TNMT 

cAp thAng phAn meru ap 

NhAm phuc vu nhu cAu tra cOu khai 
thác diAm tQa d do cao các cAp dê SO Nàng h 

phát tu Iiu trAc dia. 
vu do dac dja chinh , do d?c  dja 

hinh, quy ho?ch phat triAn kinh kA xa 
h trCn dja bàn tinh 

2021 1.000 1.000 1.000 ThMT 
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Phtrcing an phân bO Va phán vOng 
dit dai theo khu chic nang Va 
theo loai dt dn tfrng thin vj hânh 
chinh cp huyën, vOng lien huyn 
tinh LAo Cal thä kS'  202 1-2030, 
tm nhin d&i 2050 

Phircmg an phan bô Va khoanh vOng 
dt dal theo khu ch(rc näng va theo 
loai dt dn tirng dcm vi hành chinh 
cap huyn phãi phCi hcip vOi quy hoach 
tinh Lao Cai. Lam cci sà Lam co sâ 
phan bô din tich các loi dt cho nhu 
cAu phát triên kinh t - xA hOi,  quc 
phông, an ninh dn tirng thin vj hânh 
chinh cp huyn và lam Ca sà pháp 1' 
quan trQng dê thtrc hiên dâu hi trin 
khai các dtr an, cong trinh thOc dy str 
phãt triên cCia các ngânh, dam bâo an 
ninh, qL1c phông; khai thAc ngun 
vn va diu tit câc lai ich tir dat; 
khuyn khich dAu tis san xut kinh 
doanh, tang thu nhp, giAi quyêt cãc 
nhu cu v nhâ A, dt on dinh dAi 
sng cOa nhan dan, on djnh chinh trj 
xahOi 

2021 1 200 1 200 1 200 
Sâ 

TNMT 

9 
Du tir süa cha xay mOi cAc Chi 
nhânh Van phOng dang dt dai 
các huyn thánh phi, 

Dâu tu xây mAi và sCra ch0a 9 Chi 
nhánh Van phông dang k' dt dai cãc 
huyn, thj xà, thãnh ph 
Quy mO 1 chi nhánh 5 phOng 1am 
vic; 01 phAng hop;  01 kho liru tr h 
sci tãi lieu dt dai theo quy djnh; 01 
phOng tp dan 

2022 
2024 

20000 20.000 20.000 

10 

Xäy thing he thông quân 1, kt 
nM, chia sC thông tin, d( lieu Tài 
nguyen vã MOi trirOng tinh Lao 
Cai 

Kt ni, lien thông cci sO dcr lieu tâi 
nguyen và mOi trirOng vOl các h 
thông thông tin, cci sO d lieu vOl cãc 
SO, ban, nganh phi vv  cOng tác quãn 
l nhA ncrOc và phAt triën kinh tê x1 
hi cOa tinh; Hoàn thin ha tang cong 
ngh thông tin, giãi pháp an ninh, an 
toàn thông tin cho cong tãc quán l, 
lêt nOi, chia sé d lieu tãi nguyen và 
môi trirOng tinh LAo Cal. 

2022- 
2024 

15000 15000 
. . 

15000 
Sri 

TNMT 

II \' huh vc quan I khoáng san 7.000 7.000 7.000 
TNMT 
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Rã soát, diu chinh, bô sung khu 
vrc cam, t?m  cam ho?t dng 
khoáng san cho phO hcip vài tinh 
hinh thçrc t và quy dlnh  cila pháp 
Iut 

2023 3.000 3.000 3.000 Sä 
TNMT 

2 

Diêu tra, khào sat xác djnh giá trj 
h s quydi mt s 1oi khoáng 
san tir tan sang met khi và 
ngtiçlc Iai  d xây dtmg  quy djnh 
lam can ci thu thu& phi thea quy 
dnh 

2021 3.500 3.500 3.500 So 
TNM1 

Diti tra ca bàn dja chat v 
khoang san và phiiong an thäm 
do, khai thác, ch bin va sr dung 
tài nguyen tmnh Lao Cai thOi kS' 
2021-2030, tam nhin den näm 
2050 

2021 500 500 500 Si 
TNMT 

111 V Iinh vrc baa v mOi (rirO'ng 437.684 319.344 30.000 159.344 130.000 104.000 14.340 

Dâu ti.r mua sm 02 h thông quan 
trtic khl thai ti,r dOng  niôi triräng 
ti khu cong nghitp Tang LoOng 
huyn Bào Thong, tinh Lao Cal 
và 02 xc quan trAc kru dng chat 
ltrcing mOi tn.rOng khong kid t?i 
thành ph Lao Cal vã Thj xâ Sa 
Pa 

Xác djnh nhung thay dôi, din biCn 
chit krqng môi triräng khOng khl qua 

các thông s dc trlrng cOa các nhà 
may san xuât nhir khi : CO2, NO, 

NO2, Nox, CO.. GiOp xác djnh sOm 
CaC nhà may và dOng thai cung cap sO 

lieu liOn tVc,  tire th&i , phUc vi cho 
cOng tac quàn l' v linh vi,rc mOi 

trithng. Cành báo kip  thOi din bin 
mOi tnrOng tO dO dO xuãt cac bin 

pháp phO hcip dO quan li', xO l và giãi 
quyt sOm các tàc dng ành huOng 

tiOu C,rC dCn mOi truOng 

2021- 
2023 

100.000 100.000 50.000 50.000 SO 
TNMT 
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Dâuttr nâng cap thiêtbi phong thi 
nghim quan trac mOi tniOng 

Dàp ông dirqc các yu cu giãm djnh 
k thuit v tài nguyen vã môi trung 

cho các doàn thanh tra, kiëm Ira vC tài 
nguyen và mOi tnrng trCn dia bàn 

tinh; 
- Phxc v nhu cu quan trc và phãn 
tich cho các t chtc, cá nhàn tren dja 

. . . - 
ban tinh, dong that, tung buac nang 

cao nang ltrc  quan trc và phân tich tâi 

nguyen và mOi tri.thng cho dOi  ngO can 
b Trung tam Quan trc tài nguyen và 

mOi tnräng cOa tinh 

2021- 
2023 

60.000 60.000 30.000 30.000 
So 

TNMT 

Diu Ira, dánh gia, phan loai và 
xáy dmg co si d 1iu quc gia 
v nguOn thai trên dja bàn tinh 
Lao Cal 

Nhm dam bâo cap nht, luu trü day 
dO, chinh xac, khoa hçc, kjp thai, 

thóng nhAt các thông tin, d0 1iu v 
ngun thai trên phm vi toàn quc. 
Các di ti.rcing diu Ira së discic xàc 

djnh trCn ca sà truy vn d 1iu nguôn 
thai trCn h thong co sà d 1iu quan 
tric mOi trw1ng cQa tinh Lao Cal dà 

xãy dmg (dà diu tra trong nãm 
2017), kt hap vói bO sung thông tin 

cãc ngun thai thu thp ttr câc sâ 
ngành lien quan trong giai do?n hin 
nay (nàm 2019). Các dft lieu diu tra 
se dirqc tn dung Ii các thông tin di 
vOl các ngun thai dA cO trong CSDL 
quan trc môi tnrOng d xãy dmg. 

Vic thrc hin dir an cOng nhm thng 
nh(it dft 1iu quàii l ngun thai trCn 

dia bàn tinh Lao Cal vOi Ca sO d Iiu 
Quc gia v ngun thai do BO Tài 
nguyen và Môi trtrOng quàn l tren 

quy mô bàn quôc. 

2022- 
2023 

15 000 15 000 
. 

15 000 
. 

So 
TNMT 
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Dê an "Giàm thiëu ô nhim môi 
tn.rEing do chAt tha nhtra trên dla 
bàn tinh Lao Cai giai dotn 2020- 
2025' 

Nàng cao nhn thüc, trách nhim cüa 
trng cci quan, don vj trong h thong 
chinh tn; doanli nghip, Ca si san xuAt 
kinh doanh, dch vu,  cØng d&ig dan cr 
v thi,rc trang và ãnh hiring cüa ô 
nhirn môi tnrEing do cht thai nhra, 
dacbit là san pham nhtia dOng mOt 
IAn và tt:ii ni lông khO phân hOy; Tmg 
btràc lam thay di hành vi, thOi qucn 
san xuât, tiêu thu, xCr Ii', thai bO san 
phâm nhva; Tang cuing sü dung các 

san phâm than thin vol môi tnrng, 
gop phAn bào v môi truEing, bào v 
süc khOc nhân dan và str  phát trin 
kinh tA xà hi bAn vUng cCta tinh. 

2020- 
2025 

19.184 4.844 4.844 14.340 
Sà 

TNMT 

5 

Dãu tu xây th,mg, Ltp dtt, vin 
hânh càc li thAng thiAt bj xii l' 
khi thai phàt sinh tu CáC CO SO 

cOng nghip, dam bào khOng gay 
o nhim môi truEing khong khi. 

2021- 
2023 

50.000 50.000 
Các 

doanh 
nghic 

6 

DiAu tra, kiêrn k da d?ng  sinh 
liQc, xãy dung  vn hành co sO dO 
1iu da d?ng  sinh hçc trên dja bàn 
tinh, tIch hcip vào co sO dO lieu da 
dang sinh hQc quOc gia 

2022- 
2023 

4.000 4.000 4.000 
So 

1NMT 

7 
Khão sat, diAu tra thAng kê xây 
di,rng co sO dO lieu quãn l' Ioâi 
ngoai Iai xâm hai 

2021- 
2022 

3.000 3.000 3.000 
So 

TNMT 

8 
DAu Lu xãy dtrng  nhà may xCr l 
chAt thai cong nghip và chat thai 
nguy h?i  tinh Lao Cai 

Mc Lieu nhAm xO l toàn bO chat thai 
cong nghip và chat thai nguy h?i  phàt 

sinh trCn dja bàn tinh. 

2022- 
2025 

54.000 54.000 
Doanh 
nghiep 



7 

Lp báo cáo dánh giá tác dng 
mOi tri.rang tOflg  the Iwi ViTC  càc 
thOy din trên sOng Cháy Va SUOI 
Mu?ng Hum 

Dánh giá dtrçic tOng the các tác dng 
cOa h thcng các bc thang thCiy din 

trCn Ii.ru vile sOng Chãy và sui Mi±ng 
Hum, tci do d ra các bin pháp mg 

phO, giãm thiu tác dng tiëu circ,  khai 
thác hcp 1' và bn vthig tài nguyen 

nhlac 

2021.. 
2025 

2.500 2.500 2.500 

10 

Dâu tr náng cap b.i chOn lap chAt 
thai sinh hoat dO thj hcrp ye sinh 
t?i huyCn Van Bàn, Mir?ing 
Khuang, Sa Pa 

2022- 
2024 

100.000 100.000 50.000 50.000 
TNMT 

Dâu 0.r xây dkmg nhà may xCr l 
rae thai 30 tan! rác /ngày dëm, 
huyen Bc Ha, tinh Lao Cai. 

202 1- 
2023 

18.000 18.000 18.000 

12 

Dâu ttr. cal tao,  nâng cap các bâi 
rae thai sinh hoat du9c xáy dmg 
theo chucmg trinh nOng thOn mOi 
dàp mg yêu cAti k5' thuát 

2011- 
2025 

12.000 12.000 12.000 

IV 
V llnh vtrc nu&c, crng phO vOi 

- - 
biên dôi khl hãu 

100.950 93.450 15.000 67.450 11.000 7.500 

Xây drng h thông giám sat tài 
nguyen nuOc trCn dja bàn tinh Lao 
Cai 

DAti ttr xây dirng h thAng thu nhn, 
kru tr d lieu và phAn mêm quán I, 
xCr I' d lieu phc vi,i quãn 1', giãm sat 
tài nguyen ntrOc trên dja bàn tinh Lao 
Cai 

2021 2.500 2.500 2.500 
TNMT 
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2 
Xày dmg tr?m quan trc tài 
nguyen niràc trCn dja bàn tinh Lao 
Cal 

Tiêp tVc  dâu tir 3 tr?m quan träc nirôc 
nit t?i  Gia Phti ( ngOi Bo); Phô 
Nhuçin( Ngôi nhii); Thai Giãng Ph( 
Sui Nm Phàng) Dàu tir h thong 
trang thiêt bj hien dai cho các tram 
quan trãc tài nguyen ntzàc trên dja bàn 
toàn tinh nhm trang bj (hay th càc 
thi& bj da 1c hlu d cãnh báo sam và 
chinh xàc nhQng bt thi.r&ng cOa thiCn 
tai dê Ui dO cO nhthig trng phO kjp thii 
nhm hn ch thi da nhthig thit hal do 
thiCn tai gay ra di vOi con ngtthi và 

trong san xuât. 

2022- 
2024 

15.000 15.000 15.000 
S 

ThMT 

3 
Dci an cts?ing nang 1rc, thi& hj, 
cOng ci,i phuc v cOng tàc quàn ! 
tài nguyen ntiOc C càc cap. 

DAu Its h th6ng (rang (hi& bj hin di 
cho càc tram quan träc tài nguyen 
ntsOc trên c1a bàn toàn tinh nhtm trang 
bj thay th các thiêt bj da lac  hãu dê 
cành báo sam và chlnh xác nhOiig b tit 
ththng cOa thiCn tai d tCr dO cO nh0ng 
mg phO kjp thai nhâm han  ch t61 da 
nhIng thit hai do thiCn tai gay ra di 
vOi con nguCi và trong san xut. 

2022- 
2023 

9.000 9.000 9.000 
SG 

TNMT 

Diu tra. dành giá tác dOng  ctia tai 
bin thiën nhiên dn sinh k cCia 
các cong  dng thin cu vuing sau, 
vuing xa, dè xuAt giài phàp khc 
phc thich tmg thco diu kin 
bin dOj khi hãu tinh Lao Cal 

Các dt Iiu diu tra khão sat ành 
hu&ng sinh k nguCi dan: 
- Các bào cào dánh gia, phãn tich 
nguyen nhân và d xut các chtscmg 
trinh sinh k phO hcip thich trng vOl 
ành hisOng cOa tai bin thiCn nhiën do 
BDKH: 
- Các bàn 
- Thu thp thông tin v các tai bin 
thiCn do bin di khi hu xut hin 
trOn dja bàn tinh; 
- Diu tra sinh k ngu.räi dan do ãnh 
hirOng cUa tai bin thiCru nhiCn: 
- Xác djnh cac nguyen nhàn ãnh 
huOng; 
- Xãy dcrng  các chircing trinh phat triên 
sinh kê thich i:rng vOl càc tai bin thiCn 
nhiCn do BDKH 

2022- 
2023 

4.500 4.500 4.500 
Su 

TNMT 
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Xây dmg co sO d Iiau v bién 
dng vO sCr dung tài nguyen nirOc 
lien quan tOi bin dOi khl hu, 
tang ctxOng cong tOc diu tra, 
nghien cru, dOnh giá, di,r bOo, 
quan trc chit lirqng, s lLrqng 
trong khai thOc vO str dung  tài 
nguyen n.rOc 

5.000 5.000 5.000 
SO 

TNMT 

6 
XOydmghthngccisOdOliu 
vt bin dOi khi hu cOa Lao Cal 

2021- 
2022 

3.500 3.500 3.500,0 
SO 

TNMT 

Thng ke, rO soOt thông tin, dcr 
lieu v thich (mg vOl biën di khl 
hiu, Mn thAt vO thit hai,  d xuAt 
phuong thirc quàn l, chia sé dfr 
lieu tao  thuân Igi cho cOc nganh 
Va dja phtrang xOv dmg ké hoach 
PTKTXII phO hgp vO thich Ong 
vOl biên dOi khi Mu 

2021- 
2022 

5 000 5 000 5 000 
Sci 

TNMT 

8 

DOnh giO rnüc dO r01 ro vO tinh r 
b tOn thtrcing do I3DKH xàc djnh 
phOn vOng nil ro thiên tai, lap ban 
d cOnh bOo thien tai nhu cãu 
thich tmg vO nhu cAu giOi quy& 
cOc vOn d lien quan tOi tOn thAt 
vO thiOt hal 

PhOn vOng rOl ro thiën tai Va lOp cOc 
bàn d cành bOo Op thAp nhit dOi, bào 
10, ngâp lut,  càc hiên tircmg thEii tit 

ctrc  doan: nang nOng, hn hOn, ret 

dOm,  ret hi... tr dO thOnh lOp  bàn dA 
phOn vCing cành bOo thiën tai tinh Lao 
Cai 

2023- 
2024 

7.500 7.500 
SO 

TNMT 

9 
DOnh glO khà nang tip nhOn ntxOc 
thai, src chju tài cOa nguôn rniOc 
song h trCn dja bàn tinh Lao Cal 

Thông tu s 76/201711T-BTNMT Quy 
djnh dOnh giO kM nàng tiêp nhOn nirOc 
thOl, sOc chiu tOi c0a nguôn nirOc song 
ho 

2021- 
2023 

8.900 8.900 8.900 
SO 

TNMT 

10 

XOy di,rng hO thAng co sO d0 lieu 
khi tirgng thOy van và biAn dOi khi 
hOu trên dja bàn Lao Cal phtic vu 
cong tOc quOn l. 

2021- 
2023 

6.500 6.500 6.500 
SO 

TNMT 
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Dr an râ soát kim kê hin trang 
khai thác sr dung tãi nguyen nàc 
tinh Lao Cal thco djnh ks'. 

2022- 
2023 

11.000 11.000 11.000 
So 

TNMT 

12 
2022- 

22.000 22.000 11.000 11.000 Du to thit bj ha tng k thut 

phc vçi xü 1 d 1iii quan trc 
rnOi tnräng 

2024 

Phuong an quy hoach tal nguyen 

Dánh giá tong quát hiu qua và tác 
dng cüa bin phap phOng, chng và 
khc plwc hu qua tao hi do niric gay 

13 rnrâc tinh Lao Cal thl k 2021- 
ra hin cO; xác djnh các giài phap 2020- 

550 550 550 
So 

2030 trn nhin dn nãm 2050 
- 

nang cao chat krqng, hiu qua hot 
th)ng phOng, ch6ng, khc phiic, cânh 
báo, dtr  báo vã giam thiOu tao hal  do 
nuàc gay ra. 

2021 TNMT 



I 

Phiibiêu2 
TONG HP NHU CAU NGUON VON THC HIN (Phãn k' ngun vn) 

(Kern theo Dê an so 09-DA/TUngày 11 tháng 12 nàrn 2020 cia Tinh ity.) 

Dcrn vi tInh: Triu dóng 

TT 
Ni dung dti tU 

cüa de an 

Nhu cu v6n giai don 2021- 
2025 

NAm 2021 Nàm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

Tôngsô 

Trong dO: 

T6ng S6 

Trong dO: 

T6ng S6 

Trong dO: 

T6ng s6 
Trong dO: 

T6ng so 

Trong dO: 
z long so 

Trong dO: 

V6n 
NSNN 

V6n 
ngoài 
NSNN 

V6n 
NSNN 

V6n 
ngoài 
NSNN 

V6n 
NSNN 

V6n 
ngoài 
NSNN 

on 
NSNT'4 

vOn 
n gà 
NSNN 

Von 
NSNN 

V6n 
ngoai 
NSNN 

V6n 
NSNN 

V6n 
ngoãi 
NSNN 

(A) (13) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tong cong 965.012 763.172 201.840 261.394 250.194 11.200 324.500 265.700 58.800 242.334 139.134 103.200 117.984 91.144 26.840 18.800 17.000 1.800 

Vé linli vtrc dat dai 419.378 409.378 10.000 137.744 132.744 5.000 96.500 91.500 5.000 98.134 98.134 72.500 72.500 - 14.500 14.500 

I 
Di,r an Tang ciiEing quãn 
l dat dai và cci si d lieu 
d6t dai" (Dr an VILG) 

77.044 77.044 - 77.044 77.044 - - - - 

2 

D an "Tang cirEmg quân 
l d61 vOi dt dai cO 
nguOn gOc t& nông 
tnr1ng lam trI.rmg qu6c 
doanh trn dja bàn tinh 
Lao Cai vào giai dO?n 
202 1-2025. 

214.134 204.134 10.000 55.000 50.000 5.000 65.000 60.000 5.000 54.134 54.134 30.000 30.000 10.000 10000 

3 

Lp Quy hoach sfr dung 
dt dn nam 2030, K 
hoach sfr dting  d6t 5 nam 
k' dàu giai don 202 1- 
202 cAp tinh, 

3.500 3.500 - 3.500 3.500 - - - - 

Diêu tra, xây dtrng bang 
giá dAt 5 nãm 2025-2029: 

4.500 4.500 - - - - - 4 500 4500 

5 

Dtr an kiëm kê dat dai, 
lap bàn dA hin tring sir 
ding dAt, Ip bàn dA 
chuyn d dAt dai tinh 
Lao Cai nàm 2024 

28.000 28.000 - - - - 28.000 28.000 - 

6 

Xây thmg CSDL kho 
dien tCr cUa 8 huyn, tinh 
Lao Cai( Sa Pa, l3âo 
Tháng, Bâc Ha, Mi.ring 
Khtrorig, Si Ma Cai, Bão 
Yen. Van Bàn, Bat Xat); 

55.000 55.000 - - 17.000 17.000 25.000 25.000 13.000 13.000 - 



2 

7 
Nng cAp h thAng phAn 

rnrn cAp phát hi 1iu trAc 
dia. 

1.000 1.000 - 1.000 1.000 

8 

Phiicmg an phân bô và 
phân vüng dAt dai theo 
khu chcrc nang Va theo 
I dat dn tg d V! 
hanh chirih cap huyn, 
viing lien huyn tinh Lao 

Cal thii kS'  2021-2030, 
tArn nhin dn 2050 

1.200 1.200 - 1.200 1.200 

Dãu hi süa chra xãy mOi 
Cac Chi nhánh van 
phOng dang dat dai các 
huyn thành phA 

20.000 20.000 - - 10.000 10.000 10.000 10.000 

10 

Xãy di,rng h thAng quãn 

tin, dii licu Tai nguyCn va 
MOi tnu1ng tinh Lao Cai 

15.000 15.000 - - 4.500 4.500 9.000 9.000 1.500 1.500 

V ITnh virc quän l 
khoáng san 

7.000 7.000 - 4.000 4.000 - 3.000 3.000 

Rà soát, diu chinh, bA 

sung khu vi,rc cAm, t?rn 
cAm ho?t dçng khoang 
san elm phu hcip vâi tinh 

hinh thrc ti vã quy dnh 
cOa phàp 1u1t 

3.000 3.000 - - 3.000 3.000 

2 

Diu tra, khào sat xác 
djnh giá In h sA quy dAi 

mOt sA lo?i khoáng san tü 
tAn sang met khAi và 
ngi.rqc l?i dA xáy di,rng 
quy djnh lam can cü thu 
thud, phi thco quy djnh 

3.500 3.500 - 3.500 3.500 

3 

DiAu tra cci bàn da chAt 
vA khoáng san vâ phiiung 
an thàin do, khai thác, 
ch bin và sCr dung tài 
nguyen tinh Lao Cal thii 

k' 2021-2030, tAm nhin 

dAn näm 2050 

500 500 - 500 500 

VA linh virc bão Vç mm 
trtr?Yng 

437.684 249.344 188.340 94.600 91.900 2.700 194.000 140.200 53.800 118.200 15.000 103.200 29.084 2.244 26.840 1.800 -?? 1.800 



Dâu tu mua sm 02 h 
thong quan trc khf thai 
ni dng mOi tnr1ng trën 
dia bàn tinh Lao Cal và 
02 xe quan träc hru dng 
chat Itrccng mOi tnräng 
khOng khi tai  thành ph 
LàoCaivãThixASaPa 

100.000 100.000 - 50.000 50.000 50.000 50.000 

2 
Dâu tr nâng cap thiët bj 
phOng thi nghim quan 
trc mOi tnrmg 

60.000 60.000 - 30.000 30.000 30.000 30.000 

Diëu tra, dánh giá, phan 
loal vàxâyd,rngccisâd 
liçu quoc gia ye nguon 
thai trên dia bàn tinh Lao 

15.000 15.000 - - 10.000 10.000 5.000 5.000 

4 

Dê an "Giãm thiëu O 
nhim môi truYng do 
chAt thai nhira trn dja 
bàn tinh Lao Cal giai 
doan 2020-2025' 

19.184 4.844 14.340 4.100 1.400 2.700 6.000 2.200 3.800 4.200 1.000 3.200 3.084 244 2840 1.800 1800 

5 

DAu tx xây dimg, lAp dat, 
vn hành các h thAng 
thit bj xCr 19 khl thai 
phát sinh tir các Co sä 
cong nghip, dam bào 
khOng gay ô nhim môi 
tnrrng khOn khi. 

50.000 - 50.000 - 30.000 30.000 20.000 20.000 

6 

Diêu tra, kiêm kê da dung 
sinh h9c, xây di,rng vAn 
hành Ca s d lieu da 
'lang sinh hc trên dja 
bàn tinh, tich hçip vào co 
sO d liAu da dang  sinh 
hçc quAc gia 

4.000 4.000 - - 2.000 2.000 2.000 2.000 

Khào sat, diu tra thAng 
k xAy drng co SO d lieu 
quãn ly loài ngoi lai 
xâm hai 

3.000 3.000 - 2.500 2.500 500 500 

8 

DAu ti.r xây di,mg nhà may 
X 19 chAt thi Cong 
nghip va chat thai nguy 
hi tinh Lao Cai 

54.000 - 54.000 - 20.000 20.000 30.000 30.000 4.000 4000 

9 

LAp báo cào dánh giá tác 
c!ng mOi tnring tOng the 
luu vrc các thCiy diAn 
trên sOng Chãy và suOi 
MuOng Hum 

2.500 2.500 - 2.500 2.500 



10 

Du ttx nâng cap bai chOn 
1p chat thai sinh hoat do 
thj hcip v sinh tai  huyn 
Van Bàn, Muing 
Khirang, Sa Pa 

100.000 30.000 70.000 - 30.000 30.000 50.000 50.000 20.000 20000 

Dãu tr xày di,rng nhà may 

xCr 1 rác thai 30 tan! rc 
/ngày dCm, huyn Bc 
110, tinh Lao Cai. 

18.000 18.000 - 6.000 6.000 9.000 9.000 3.000 3.000 

12 

Dâu ti.r, cài tao,  nOng cap 
càc bãi rác thai sinh hoot 
duvcxaydirngtheo 
chuccng trinh nOngthôn 
mOi dáp rng yCu cãu k 
thut 

12.000 12.000 - 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2000 

IV 
V linh vrc nuó'c, &ng 

phO vOl bin diii khI hu 
100.950 97.450 3.500 25.050 21.550 3.500 34.000 34.000 23.000 23.000 16.400 16.400 2.500 2.500 

Xây drng h thong giOm 
sat tài nguyen ni.rOc trCn 
dia bàn tinh I,Oo Cal 

2.500 2.500 - 2.500 2.500 

2 

Xãy th,rng 3 tram quan 
trac tOi nguyen ncOc vO 
trang thiCt bj quan trãc 
trOn dia bàn tinh Lao Cai 

15.000 15.000 - - 3.500 3.500 6.500 6.500 5.000 5000 

Dr On cung nang li,rc, 
thi& bj, cong cv phpc VV 

cOng tác quOn l tâi 
nguyen nirOc 0 cOc cap. 

9.000 9.000 - - 5.000 5.000 4.000 4.000 

4 

DiOu tra, dOnh giOtác 
dOng cOa tai bin thien 
nhiCn dn sinh k cCia cOc 
cngdngdOncuv0ng 
sâu, vOng xa, dè xut giOi 
phOp khc phc thich 
Ong thco diu kien bin 
dOi khi hOu tinh Lao Cai 

4.500 4.500 - - 4.000 4.000 500 500 

XOy drng Ca sO dCt1iu 
v bin ding và sO thing 
tOi nguyen ni.rOc han 
quan tOi bin dôi khi hu, 
tang cLr0ng cOng tác diu 
tra, nghiCn ctru, dánh giO, 
dr báo, quan trc chit 
lircing, so luçing trong 
khai thOc và sO dvng  tài 
nguyen n.rOc 

5.000 5.000 - 5.000 5.000 - - - S  



6 
Xây dt,rng h thong ccr so 
df 1iu v bin di khl 
hu cfta Lao Cal 

3.500 3.500 - - 3.500 3.500 

7 

Thông kë, rà soát thông 
tin, dü 1iu v thich rng 
vOl biên di khi hâu, tOn 
that và thit hal,  d xut 
phuong thtrc quàn 1, 
chia s dt 1iu tao  thuãn 
lqi cho các ngành vã dja 
phucing xãy drng k 
hoach PTKTXFI phO hcip 
vâ thich 1mg vOl bin dól 
khi hâu 

5.000 1.500 3.500 3.500 3.500 1.500 1.500 

- 

_________ 

4.500 4.500 

_________ 

3.000 3000 

_________ ________ 
8 

Dánh giá mlrc d rOi ro 
vã tinh r bj tOn thucrng 
do BDKH xác dinh phân 
vOng rOi ro thiên tai, 1p 
bàn do cành báo thin tai 
nhu cAu thIch 1mng và 
nhu cAu giãi quyOt các 
vOn dë lien quan tOi tOn 
thOt và thiët hal 

7.500 7.500 - - 

2.500 2.500 3.500 3.500 2.900 2900 9 

Dánh giá khO näng tiêp 
nhn ni.rOc thai, sIre ch;u 
tai cOa nguOn nuOc song 
hO tmên dja bàn tinh Lao 
Cal 

8.900 8.900 - - 

10 

Xây di,rng h thông Co sO 
df? 1iu khi ti.rcmng thOy 
vSn và bin dOl khl hâu 
trCn dla bàn Lao Cal 
phuc vt cong tOc quân 1'. 

6.500 6.500 - 2.500 2.500 3.000 3.000 1.000 1.000 

11.000 11.000 - - - 3.000 3.000 5.500 5500 2.500 2500 

hin trang khai thác sIr 
dting tài nguyen nuOc 
ttnh Lao Cat theo dnh 
ks'. 

12 
DAu tu thit bj ha tOng 1ç' 
thut phvc vi,i xlr 1' dIr 
lieu quan trOc môi thrOng 

22.000 22.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

13 

Phwmg On quy hoach tài 
nguyen nuOc tinh Lao 
Cal thOl k' 2021-2030 
tOrn nhln dn nttm 2050 

550 550 550 550 
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