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A
KẾT LUẬN 372 - KL/TU NGÀY 06/4/2022 CỦA 

BTV TỈNH ỦY

1
Nghiên cứu xây dựng phương án di chuyển trung tâm 

hành chính huyện Bát Xát 
UBND huyện Bát Xát Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khảo sát thực tế và có báo cáo đề xuất 03 vị trí lập quy 

hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới tại Trịnh Tường, Mường Hum và Bản Vược 

tại buổi làm việc với ban thường vụ Tỉnh uỷ. 

Sau khi UBND huyện báo cáo đề xuất các phương án, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông 

vận tải xây dựng chủ trì khảo sát vị trí phù hợp để quy hoạch (Tại văn bản số 

1327/UBND-QLĐT ngày 05/4/2022). Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ phối hợp với Sở 

trong việc cung cấp thông tin cũng như đi khảo sát xác định vị trí ngoài thực địa. 

Đang thực hiện

2

Đề nghị ban hành Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát 

triển huyện Bát Xát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050

UBND huyện Bát Xát Văn phòng Huyện ủy 

3

Bổ sung Quy hoạch Khu công nghiệp Cốc Mỳ - Trịnh 

Tường có diện tích 998 ha; đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch chi tiết hình thành khu dịch vụ logictics, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp dọc tuyến Sông Hồng từ Kim 

Thành lên Trịnh Tường và kết nối khu vực xã A Mú 

Sung.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương. Hiện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 

đã trình UBND tỉnh đề xuất danh mục thiết kế quy hoạch
Đang thực hiện

4

Lập và thực hiện sắp xếp dân cư (khu tái định cư) dọc 

hai bên đường tỉnh lộ 156 từ xã Cốc Mỳ đến xã Trịnh 

Tường khoảng 50 ha để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 

1.750 hộ.  

UBND huyện Bát Xát Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Tại xã Trịnh Tường: Đã rà soát được 01 điểm quy hoạch điểm dân cư nông thôn Tân 

Quang xã Trịnh Tường với quy mô 10ha. Đang tiếp tục rà soát tìm thêm vị trí khác

- Tại xã Cốc Mỳ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với UBND xã rà soát được vị trí 

tại thôn Tân Long đoạn giáp với xã Trịnh Tường, diện tịc khoảng 90ha. Dự kiến sẽ quy 

hoạch trung tâm xã mới (Trong trường hợp mỏ đồng mở rộng ảnh hưởng đến khu trung 

tâm xã hiện tại) và quy hoạch quỹ đất xây dựng tái định cư cho các hộ dân. Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng đang xây dựng phương án báo cáo, dự kiến trong tháng 7-2022 sẽ báo cáo 

UBND huyện xin ý kiến

2022-2023

Quỹ đất có thể khai thác đất ở mới dọc tuyến tỉnh lộ 156 

tại xã Cốc Mỳ hiện nhiều không còn nhiều, khó khăn 

trong việc xác định vị trí để quy hoạch xây dựng

5

Khẩn trương bàn giao cho huyện Bát Xát 03 khu tái định 

cư 01,02,03 đã có mặt bằng, cơ sở hạ tầng để sắp xếp 

dân cư trong quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu từ Kim 

Thành đến Bản Qua (khu vui chơi, giải trí) huyện đã có 

tờ trình đề nghị tháng 10 năm 2021.  

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Phòng Tài nguyên và Môi trường

Sau khi nhận được đề xuất của huyện Bát Xát. Ngày 11/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh 

có Thông báo số 52/TB-VPUBND về kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp 

UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Ban Quản 

lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Bát Xát đề xuất phương án đầu tư xây dựng, giải phóng 

mặt bằng các dự án nằm trong quy hoạch Khu logistics (Khu dịch vụ hậu cần) thuộc khu 

Kim Thành - Bản Vược. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo phương án đầu tư 

xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án nằm trong quy hoạch Khu logistics thuộc Khu 

Kim Thành - Bản Vược đang xin ý kiến các ngành để báo cáo UBND tỉnh phương án 

triển khai. Sau khi có phương án thực hiện sẽ thực hiện công tác GPMB và bàn giao TĐC 

để bàn giao cho huyện thực hiện theo quy định.

Đang thực hiện

6

Sớm công bố quy hoạch phân khu, chi tiết tại khu du 

lịch xã Y tý, xã A Lù và sắp xếp các nhà đầu tư có đủ 

năng lực để địa bàn Y Tý, A Lù sớm được đầu tư, phát 

triển đạt mục tiêu đưa Y Tý trở thành đô thị du lịch loại 

V vào năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành 

thị trấn du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- QH phân khu Y Tý: Đồ án do Ban QLDA tỉnh Lào Cai thực hiện, đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 3/6/2022. UBND huyện Bát Xát đã 

lên kế hoạch tổ chức công bố quy hoạch ngày 17/6/2022

- Các quy hoạch chi tiết đang thực hiện: UBND huyện đang giao cơ quan chuyên môn 

thực hiện 12 đồ án quy hoạch chi tiết tại các thôn trên địa bàn toàn xã, tiến độ như sau:

+Có 03 đồ án gồm: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết trung tâm xã y Tý, Quy hoạch chi tiết 

khu vực thôn Mò Phú Chải, Quy hoạch chi tiết khu vực hồ trung tâm xã: Đã duyệt nhiệm 

vụ, nghiên cứu xong dự thảo phương án quy hoạch, đang xin ý kiến các cơ quan trước 

khi trình phê duyệt

+ 08 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư tại các thôn: lao Chải, sín chải, choản thèn, Phìn 

Hồ, Phan Cán Sử, Chung Chải, Sim San, Hồng Ngài: Đã xong nhiệm vụ, đang khảo sát 

phương án quy hoạch. Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt sẽ tiếp tục triển khai 

thực hiện

Quý 3/2022
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Về phương án đầu tư cầu kết nối tỉnh lộ 156 trên địa bàn 

xã A Mú Sung với huyện Kim Bình tỉnh Vân Nam 

Trung Quốc.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đang phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện Đang thực hiện
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Phân bổ nguồn lực đầu tư mới, mở rộng nâng cấp một 

số tuyến đường giao thông đô thị kết nối thị trấn Bát Xát 

với thành phố Lào Cai, tỉnh lộ 156a và 156b…

Sở KH & ĐT Phòng Tài chính - Kế hoạch

 Huyện Bát Xát đã tổng hợp rà soát và đề nghị đầu tư công trình: Đường kết nối xã 

Quang Kim, huyện Bát Xát với xã Cốc San, thành phố Lào Cai bằng nguồn vốn chương 

trình MTQG Giảm nghèo bền vững lồng ghép cùng nguồn vốn ngân sách tỉnh. ( TMĐT: 

46.400 triệu đồng, vốn MTQG: 36.800 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh; 9.600 triệu đồng)

Đang thực hiện
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Triển khai đầu tư đường giao thông (khung) tại xã Y Tý 

và vùng lân cận để phát triển du lịch, thu hút đầu tư đến 

năm 2025 trở thành đô thị loại V và là nơi nghỉ dưỡng 

cao cấp vào năm 2030 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã hoàn thành dự thảo đề xuất danh mục hạ tầng khung cần 

đầu tư xây dựng tại Y Tý. Hiện trên địa bàn đang triển khai dự án đầu tư đường giao 

thông khung là: Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 158 


Đang thực hiện

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾT LUẬN 372 - KL/TU CỦA BTV TỈNH ỦY TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BTV HUYỆN ỦY BÁT XÁT NGÀY 06/4/2022

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày  tháng    năm 2022 của UBND huyện)      


STT Nội dung ý kiến chỉ đạo Cơ quan chủ trì thực hiện, báo cáo Nội dung đã thực hiện
Dự kiến thời gian 

hoàn thành
Khó khăn vướng mắc Giải pháp Kiến nghị, đề xuất

Báo cáo tiến độ
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Trong số 10 đồ án quy hoạch huyện Bát Xát đang làm 

chủ đầu tư tại xã  Y Tý. Trên cơ sở quy hoạch được 

duyệt, giao huyện Bát Xát chủ trì, triển khai một số dự 

án đất dịch vụ, đất ở đô thị theo quy hoạch chi tiết trên 

và quy hoạch khác trong vùng quy hoạch xã Y Tý để tạo 

nguồn lực đầu tư cho địa phương

UBND huyện Bát Xát Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện quy hoạch chi tiết tại các khu vực thực hiện 

dự án. Cụ thể:

+ Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực thôn Mò Phú Chải: UBND huyện đang triển 

khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Mò Phú Chải, quy mô 152ha. Hiện 

đã xong dự thảo phương án quy hoạch. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt QH phân khu đô 

thị du lịch Y Tý, UBND huyện sẽ trình phê duyệt QH chi tiết khu vực Mò Phú Chải để 

đảm bảo kết nối hạ tầng khung 

+ Dự án đầu tư bảo tồn làng Hà Nhì thuộc thôn Choản Thèn: UBND huyện đang giao 

Phòng Kinh tế và hạ tầng lập quy hoạch chi tiết thôn Choản Thèn quy mô 30ha, hiện 

đang lập nhiệm vụ quy hoạch, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành quy hoạch

+ Dự án Hồ cảnh quan trung tâm thôn Phìn Hồ: UBND huyện đang triển khai thực hiện 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hồ trung tâm, quy mô 102ha. Hiện đã xong dự thảo 

phương án quy hoạch. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt QH phân khu đô thị du lịch Y Tý, 

UBND huyện sẽ trình phê duyệt QH chi tiết khu vực Mò Phú Chải để đảm bảo kết nối hạ 

tầng khung 

+ Dự án khu dân cư nông thôn mới thôn Ngải Trồ, xã Y Tý: Quy mô khoảng 10ha, tổng 

mức đầu tư 106 tỷ đồng. Hiện đã phê duyệt dự án, đang thực hiện bước lập BCKTKTTC

Trong Quý IV/2022

B
KẾT LUẬN SỐ 119-KL/TU NGÀY 20/4/2021 CỦA 

BTV TỈNH ỦY 

1
Hoàn thành, bàn giao dự án sắp xếp dân cư Ngám Xá 

(Nậm Chạc) cho huyện Bát Xát
Sở Nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp

Dự án sắp xếp dân cư Ngám Xá (Nậm Chạc) trong tháng 04 chủ đầu tư phối hợp với 

UBND xã Nậm chạc và các phòng ban của huyện  kiểm tra bàn giao mặt bằng, tuy nhiên 

đến nay huyện chưa nhận bàn giao và đã có văn bản số 720/UBND-KTHT ngày 

16/5/2022 về bàn giao công trình: Điểm sắp xếp dân cư biên giới tập trung thôn Ngám 

Xá, xã Nậm Chạc thuộc dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng 

Liên - xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát.

Các Phòng ban của huyện đã phối hợp với UBND xã Nậm Chạc chủ đầu tư Chi cục Phát 

triển Nông thôn tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra nhiệm thu công trình. Hiện tại đang chờ  

thông báo thống nhất của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng thông báo về hoàn thiện dự 

án sắp xếp dân cư thôn Ngám Xá, sau khi có thông báo đại diện chủ đầu tư báo cáo làm 

việc với huyện về việc bàn giao công trình SXDC Ngám Xá cho UBND huyện tiến hành 

tổ chức bố trí sắp xếp dân cư.

  Trong buổi làm việc ngày 08/7/2022 giữa sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh 

với Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Bát Xát, BCĐ phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hoá huyệnUBND huyện Bát Xát đề nghị Sở Nông nghiệp chỉ đạo cơ 

quan chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu để bố trí ổn 

định cho các hộ thuộc đối tượng sắp xếp dân cư biên giới. Bên cạnh đó còn 5 hộ ảnh 

hưởng do sạt lở đất khu tái định cư chưa được nhận tiền hỗ trợ đề nghị Sở Nông nghiệp 

chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư giải quyết dứt điểm cho các hộ. Để khi dự án hoàn thiện kịp 

thời  đưa các hộ dân vào sắp xếp ổn định dân cư đề nghị UBND xã tổ chức họp thôn bình 

bầu lập danh sách các hộ có đủ điều kiện tham gia dự ántheo quy định gửi về UBND 

huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tiến hành kiểm tra thẩm định và trình 

UBND huyện phê duyệt danh sách các hộ khi dự án hoàn thiện có thể tiến hành sắp xếp 

luôn

Quý III/2022

2

Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ trồng rừng cho 

Nhân dân thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã 

vùng biên giới trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp

Hiện nay tỉnh chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất, nhân dân thực hiện 

trồng rừng sản xuất nguồn xã hội hóa. Đối với trồng rừng thay thế đang áp dụng theo quy 

định tại quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về ban 

hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừngvà đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao 

nhiệm vụ công ích đối với các công ty lâm nghiệp. 

Đang thực hiện

3

 Chính sách chung của tỉnh về hỗ trợ tiền ăn trưa cho học 

sinh tiểu học vùng cao tại các điểm trường không thuộc 

đối tượng được chính phủ hỗ trợ theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP và tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Về phía huyện Bát Xát:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu về học sinh tiểu 

học ở điểm trường lẻ đề nghị hỗ trợ ăn trưa năm học 2021-2022: Tổng số là 2.286 học 

sinh, xin kinh phí hỗ trợ 6.000 đồng/bữa với tổng kinh phí 2.715.768.000 đồng.  

2. UBND huyện đã gửi văn bản số 107/UBND-GD ngày 26/1/2021 đề nghị UBND tỉnh 

Lào Cai có chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với học sinh Tiểu học vùng cao khó khăn; trong 

đó UBND huyện đề xuất tại buổi làm việc của HĐND tỉnh với UBND huyện Bát Xát 

ngày 19/8/2021 về khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 theo công 

văn số 217/HĐND-TT ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

3. Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục đề nghị tại báo cáo số 19/BC-PGD&ĐT  ngày  

8/3/2022 về báo cáo rà soát các điều kiện tổ chức các hoạt động bán trú, gửi HĐND tỉnh 

Lào Cai.

4. Trong tháng 4/2022 phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp với huyện Đoàn Bát Xát kết 

nối với  nhóm tình nguyện Niềm tin (Quỹ được quản lý và điều phối bởi nhóm Tình 

Nguyện Niềm Tin trực thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc Gia. Được kiểm soát bởi: 

Trung tâm tình nguyện Quốc Gia. Nhóm đã hỗ trợ ăn trưa cho trẻ ở điểm trường cho 15 

tỉnh phía bắc). Dự kiến sẽ hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học ở điểm trường thuộc huyện 

Bát Xát từ năm học 2022- 2023 (Tổng số học sinh đề nghị hỗ trợ của  Bát Xát là 3.882 

học sinh (3.272 HS tiểu học và 610 học sinh THCS)

Dự kiến sẽ hỗ trơ từ 

tháng 9/2022

4
Đề nghị không cho nghiên cứu, xây dựng tuyến cáp treo 

trên đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý
Sở Du lịch Phòng VH&TT

Về phía huyện Bát Xát: Phòng Văn hóa & Thông tin đã tham mưu UBND huyện không 

đưa hạng mục tuyến cáp treo Lảo Thẩn vào Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch. Do 

UBND tỉnh chưa có điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị Y Tý, do đó chưa có căn cứ 

để đề xuất cụ thể. 


Đang thực hiện

Chờ điều chỉnh quy hoạch 

của tỉnh về chung khu đo thị 

Y Tý

5

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí các 

nguồn lực, ưu tiên đầu tư vào khu vực xã Y Tý. Nghiên 

cứu xây dựng đề án và kế hoạch phát triển hạ tầng cho Y 

Tý; ưu tiên các công trình thu gom, xử lý nước thải, rác 

thải; từng bước đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ 

thông tin đáp ứng nhu cầu xây dựng Y Tý trở thành đô 

thị du lịch

Sở KH & ĐT Phòng Tài chính - Kế hoạch

Huyện Bát Xát đã xây dựng dự thảo Hạ tầng kỹ thuật khung đô thị du lịch Y Tý huyện 

Bát Xát để xin ý kiến tỉnh gồm: khu hành chính, trường hoc, đường giao thông, cấp điện, 

cấp nước, xử lý nước thải, rác thải… tại phân khu số 01 (Mò Phú Chải), khu trung tâm xã 

cũ, khu phìn hồ, dự kiến tổng kinh phí 2.326 tỷ đồng.

Đang thực hiện
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Đẩy nhanh việc lập quy hoạch phân khu vùng lõi diện 

tích 3.100 ha tại xã Y Tý để triển khai, thực hiện các 

bước tiếp theo. Sau khi công bố quy hoạch phân khu tiến 

hành kêu gọi hỗ trợ tư vấn quốc tế để lập quy hoạch đảm 

bảo Y Tý phát triển gắn với bảo tồn văn hóa truyền 

thống.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Quy hoạch đã được phê duyệt, UBND huyện có kế hoạch tổ chức hội nghị công bố ngày 

17/6/2022
Đang thực hiện

7

Bố trí nguồn lực, sớm đầu tư, kêu gọi đầu tư để xây 

dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện quy hoạch khu đô thị Y 

Tý được duyệt với 03 dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu vực 

thôn Mò Phú Chải ; đầu tư bảo tồn làng Hà Nhì thuộc 

thôn Choản Thèn, xã Y Tý; Hồ cảnh quan trung tâm 

thôn Phìn Hồ. 

Sở KH & ĐT
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm 

PTQĐ, Phòng Kinh tế Hạ tầng

1, Đối với dự án Hồ cảnh quan trung tâm Phìn Hồ: Hiện đang triển khai lập quy hoạch 

chi tiết, đang trình phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch.

2. Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật tại khu vực thôn Mò Phú Chải, hiện đã được UBND 

tỉnh giao danh mục thực hiện. UBND huyện Bát Xát giao Trung tâm Phát triển quỹ đất là 

cơ quan đại diện chủ đầu tư, hiện nay đơn vị tư vấn đã lập xong phương án quy hoạch, 

đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức chính quyền, sau đó chinh sửa 

trình phê duyệt. Dự kiến thẩm định, phê duyệt quy hoạch xong trong tháng 4/2022.

3, Dự án đầu tư bảo tổn làng Hà Nhì: Hiện nay UBND huyện đang giao Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thực hiện lập quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 

12/5/2021. Đã chuyển lại cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm chủ đầu tư, dự kiến đồ án quy 

hoạch xong trong quý II/2022, Sau khi đồ án quy hoạch được duyệt UBND huyện sẽ khái 

toán kinh phí và đề xuất để triển khai thực hiện. Ngoài ra hiện có tổ chức phi chính phủ 

tài trợ dự án liên quan đến bảo tồn Làng Hà Nhì: “Dự án xây dựng tổ quản lý du lịch 

cộng đồng do phụ nữ Hà Nhì làm chủ tại thôn Choản Thèn xã Y Tý”, kinh phí 1,48 tỷ 

đồng, dự án do chính phủ Úc tài trợ (dự án GREAT).

Đang thực hiện
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Bố trí nguồn vốn khôi phục rừng tại khu vực núi Lảo 

Thẩn để lập các dự án trồng đào, lê, phong lá đỏ, hoa đỗ 

quyên, hoa bản địa…,

Sở Tài chính
Hạt kiểm lâm huyện Bát Xát, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch

Hạt kiểm lâm huyện Bát Xát đã xây dựng phương án

 trồng rừng cảnh quan đường lên lúi Lảo Thẩn
Đang thực hiện

Do chưa có Quy hoạch chi tiết được duyệt, nên chưa đưa 

vào danh mục đầu tư.

9

Phương án nâng cấp cải tạo các tuyến đường kết nối Y 

Tý, gồm: (1) Tuyến đường Trịnh Tường - Phìn Hồ (Y 

Tý) và đường từ Bản Xèo đi Sa Pa;(2) Nâng cấp đường 

tỉnh lộ 156 (đoạn từ Bản Vược - A Mú Sung) trong năm 

2022 theo Phương án 2 tại Báo cáo số 91/BC-

SGTVTXD ngày 10/3/2021 của Sở Giao thông vận tải – 

Xây dựng. (3) Nâng cấp thành đường Quốc lộ đối với 

đường Tỉnh lộ 158 để kết nối từ xã Sàng Ma Sáo, huyện 

Bát Xát đến xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đang phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện Đang thực hiện
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Cho phép huyện Bát Xát vay vốn khoảng 400 tỷ từ Quỹ 

phát triển đất tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện lập 

dự án, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án tạo quỹ 

đất địa bàn huyện 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & MT
 Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng 

TC - KH

1, Ngày 01/7/2021, UBND huyện Bát Xát đã có Văn bản số 995/UBND-TTPTQĐ gửi 

UBND tỉnh Lào Cai, đề nghị vay vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ 

thuật trung tâm xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mức vốn đề nghị vay là 82 tỷ 

đồng. 

2. Ngày 05/7/2021, UBND huyện Bát Xát đã có Văn bản số 1018/UBND-TCKH gửi 

UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị cho phép nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn huyện Bát Xát gồm:

+  Dự án Tạo quỹ đất hai bên đường D7 (đường 35), thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát. 

Tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng. Nguồn vốn: Vốn thu tiền sử dụng đất Ngân sách huyện 

(Vay vốn Quỹ Phát triển đất 80 tỷ + Vốn NS huyện phần còn lại).

+ Dự án Tạo quỹ đất Tổ 8 (giai đoạn 2), thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát. Tổng mức đầu 

tư: 77 tỷ đồng. Nguồn vốn: Vốn thu tiền sử dụng đất Ngân sách huyện (Vay vốn Quỹ 

Phát triển đất 35 tỷ + Vốn NS huyện phần còn lại). 

Đang thực hiện
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Cho phép huyện Bát Xát sử dụng nguồn thu tiền sử dụng 

đất của huyện (dự kiến 30 tỷ) để thực hiện giải phóng 

mặt bằng và đấu giá lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách (dự án lõi 

đất sau làn dân cư Hùng Vương, Đông Thái); đối với 

các dự án còn lại ở thị trấn Bát Xát, tại những tuyến phố 

chính, tuyến phố đối ngoại thực hiện xây dựng Nhà theo 

mẫu được duyệt.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & MT Trung tâm phát triển quỹ đất Đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vướng mắc quy định tại Nghị định 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Hiện tại, Trung tâm PTQĐ đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện xong báo cáo đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án tới chất lượng, trữ lượng khoáng sản trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; đã làm việc với Sở TNMT gửi văn bản xin ý kiến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 22/4/2022. Dự kiến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ có văn bản trả lời trước ngày 30/5/2022. Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh giao SỞ TNMT chủ trì, phối hợp với các bên liên quan dự thảo văn bản để UBND tỉnh gửi Bộ TNMT, thời gian trước ngày 20/7/202230/5/2022

Đối với dự án sắp xếp dân cư thôn Láo Vàng xã phìn ngan huyện Bát Xát: Quy mô theo 

QĐ số 5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát gồm các hạng mục: 

San nền và các hạng mục phụ trợ, GPMB trên diện tích khoảng 3ha.

Đối với dự án sắp xếp dân cư thôn Tả hồ xã Tòng Sành huyện Bát Xát: Quy mô theo QĐ 

số 5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát gồm các hạng mục: San 

nền và các hạng mục phụ trợ, GPMB trên diện tích khoảng 1.5ha, kèm theo hạ tầng 

đường giao thông, điện, nước...

Đối với dự án sắp xếp dân cư thôn Tả Pa Cheo xã Pa Cheo: Quy mô theo QĐ số 

5930/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Bát Xát gồm các hạng mục: San nền 

và các hạng mục phụ trợ, GPMB trên diện tích khoảng 1ha, kèm theo hạ tầng đường giao 

thông, điện, nước...

Đang thực hiện
Đề nghị UBND tỉnh sớm phê 

duyệt chủ trương đầu tư

Khó khăn về nguồn vốn, Đang tạm dừng triển khai chờ 

đầu tư bằng nguồn vốn CTMTQG với quy mô lớn hơn

Để nghị UBND tỉnh sớm bố 

trí kinh phí để triển khai thực 

hiện.

Phòng Nông nghiệp12

Ưu tiên bố trí vốn và giao UBND huyện Bát Xát làm 

chủ đầu tư 03 dự án: Sắp xếp dân cư tại thôn Láo Vàng - 

xã Phìn Ngan; sắp xếp dân cư thôn Tả Pa Cheo - xã Pa 

Cheo; sắp xếp dân cư thôn Tả Hồ xã Tòng Sành

UBND huyện Bát Xát

2023
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Sớm triển khai dự án mở rộng tuyến đường Kim Thành- 

Ngòi Phát và thu hồi diện tích đất ở của các hộ dân nằm 

trong khu vực từ bên phải đường Kim Thành- Ngòi Phát 

đến bờ Sông Hồng để bố trí tái định cư cho người dân 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Dự án đang triển khai thi công Đang thực hiện

14

Lập kế hoạch triển khai các dự án trong Quy hoạch chi 

tiết khu vực cầu Bản Vược. Nghiên cứu quy hoạch chi 

tiết thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào 

Cai đã được Chính phủ phê duyệt tại khu vực đất dọc bờ 

sông Hồng từ xã Bản Vược đến xã Cốc Mỳ để làm các 

khu logistic, khu chức năng khác...

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đang phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện Đang thực hiện
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Rà soát tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu 

Lào Cai để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh 

một số khu vực cho phù hợp với thực tế; lập quy hoạch 

chi tiết, cắm mốc giới quy hoạch; những khu vực chưa 

có quy hoạch chi tiết cho phép UBND huyện Bát Xát 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây 

dựng để người dân sửa chữa nhà cửa có chỗ ở ổn định.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Rà soát quy hoạch chung khu kinh tế: UBND Huyện đang phối hợp với Ban QL khu kinh 

tế tỉnh rà soát quy hoạch để đề xuất điều chỉnh 
Đang thực hiện
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Đề xuất kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng 

Khu du lịch tâm linh Lũng Pô, xã A Mú Sung để thu hút 

khách du lịch

Sở KH & ĐT Phòng Tài chính - Kế hoạch
UBND tỉnh yêu cầu huyện Bát Xát phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát kêu gọi 

nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng Khu du lịch tâm linh Lũng Pô, xã A Mú Sung.

Đã đưa vào danh mục kêu 

gọi đầu tư của huyện

17

Điều chỉnh quy hoạch Nghĩa trang huyện Bát Xát từ thị 

trấn Bát Xát sang thôn Đồng Quang, xã Quang Kim, 

huyện Bát Xát.

UBND huyện Bát Xát Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng kinh tế và hạ tầng đã xác định được vị trí quy hoạch nghĩa trang tại thôn vĩ kẽm xã 

Quang Kim. Sau khi được sự đồng thuận của nhân dân, thống nhất của UBND huyện. 

Phòng Tài chính và KH đã điều chỉnh lại danh mục quy hoạch với quy mô mới 30ha để 

tiếp tục triển khai thực hiện

Trong Quý IV/2022
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Cho phép các viện nông nghiệp, rau quả, chăn nuôi; 

Phân hiệu Đại học thái nguyên tại tỉnh Lào Cai hợp tác 

trong lĩnh vực nông nghiệp với huyện Bát Xát thời gian 

tới;  hỗ trợ huyện Bát Xát trong việc thực hiện các dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp; ưu 

tiên vốn ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện mô 

hình dược liệu gần rừng; phục tráng, bảo tồn giống cây 

trồng, vật nuôi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp
Huyện đã hợp tác với viện rau quả, chăn nuôi phát triển vùng trồng cây ăn quả;

Hợp tác với viện lâm nghiệp khảo sát phát triển lâm nghiệp bền vững.
Đang thực hiện
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Kiến nghị với phía Trung Quốc phối hợp với huyện Bát 

Xát trong việc thống nhất tim tuyến kè tại khu vực mốc 

97(2) 

Sở Ngoại vụ Văn phòng HĐND & UBND huyện

Ngày 15/2/2022, UBND huyện Bát Xát đã chủ trình phối hợp với các sở ngành cả tỉnh 

thành lập đoàn công trác gặp gỡ với huyện Hà Khẩu, Trung Quốc bằng hình thức mỗi bên 

đứng tại bờ sông phía bên mình để trao đổi, giải quyết một số công trình biên giới của cả 

hai bên; công trình khu vực mốc 97(2) đã tạm thời thống nhất được với phía huyện Hà 

Khẩu về vị trí tim tuyến kè, hiện nay đơn vị chủ đầu tư đang triển khai thi công một phần 

công trình trên.

Đang thực hiện
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