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THÔNG BÁO 
Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về một số danh mục  

dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025 
  

 

Ngày 09/02/2022, Thường trực UBND tỉnh họp nghe một số danh mục 
các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025 dưới sự chủ trì của đồng chí 
Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí 

Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải - 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 

Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn 
phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Trịnh 
Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương liên quan rà soát, thống nhất tham mưu văn bản của UBND tỉnh để báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy: 

- Đối với phương án sắp xếp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 
Lào Cai: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương liên quan hoàn thiện gửi báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
20/02/2022. 

- Đối với danh mục dự án đầu tư trụ sở làm việc các cơ quan đơn vị: Sở 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ, cân đối nguồn kinh phí báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022. 

- Đối với việc chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông quan trọng (cầu, 
đường kết nối), các dự án kè sông, suối: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, BCH Bộ 
đội biên phòng tỉnh,... báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022. 

2. Một số lưu ý liên quan đến phương án sắp xếp các cơ quan trên địa bàn 
thành phố Lào Cai: 

- Trụ sở làm việc Sở Du lịch, Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch: 
Nghiên cứu bố trí tại tòa nhà Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch 

tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công). Chuyển bộ phận Trung tâm đô thị 
thông minh về trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông. 
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- Về trụ sở làm việc của Đoàn nghệ thuật dân tộc, Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi: Nghiên cứu giữ nguyên vị trí tại Trung tâm hoạt động thanh 

thiếu nhi; rà soát kỹ quy mô để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình cho 
phù hợp. 

- Chủ trương di chuyển Trường THPT Chuyên Lào Cai sang vị trí Trường 

Cao đẳng cộng đồng cũ (phường Nam Cường). Vị trí của Trường Chuyên: trước 

mắt nghiên cứu thành lập Trường liên cấp THCS - THPT (cân nhắc kỹ về 
phương án sử dụng 1,5ha quỹ đất đã san gạt mặt bằng); khi nhu cầu lớn có thể 

nghiên cứu tách Trường THPT riêng tại vị trí Tiểu khu đô thị số 6, 7. Tiếp tục 
nghiên cứu xây dựng Trường Tiểu học Bắc Cường tại Tiểu khu đô thị số 10 (do 

ngân sách thành phố Lào Cai đầu tư).  

- Di chuyển Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động TBXH đến vị 

trí mới để mở rộng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. 

- Nghiên cứu, giới thiệu địa điểm để xây dựng Chi cục quản lý thị trường 

đến vị trí đất đường B5 để sắp xếp các đơn vị Khối 9. 

- Trụ sở làm việc các cơ quan báo chí: Nghiên cứu đầu tư trụ sở mới tại vị 
trí đất gần Công an tỉnh. 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu xây 

dựng trụ sở mới tại vị trí đất phía sau trụ sở Khối 7. 

- Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì rà soát, xác định, thống 

nhất với các sở, ngành liên quan về phương án di chuyển, sắp xếp trụ sở làm 
việc; thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về nhu cầu đầu tư, 

danh mục đầu tư. 

3. Về đầu tư một số cơ sở làm việc đơn vị cấp tỉnh khác: Giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: 

- Nghiên cứu, rà soát nhu cầu đầu tư trụ sở làm việc các lực lượng: công 
an, quân sự, biên phòng. 

- Nghiên cứu, bổ sung thêm danh mục đầu tư của Trung tâm giống nông 

nghiệp: Trại nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản Phú Nhuận; Trại nghiên cứu 
và sản xuất rau quả Bắc Hà; Trại nghiên cứu và sản xuất giống cây ăn quả ôn 

đới Sa Pa. 

4. Về đầu tư một số trụ sở làm việc  khối huyện, xã: 

- Thống nhất giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư trụ sở các huyện: Bảo Thắng, Bắc Hà, Bát Xát. 

- Thống nhất giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư trụ sở các xã, phường do sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính tại 
thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và một số huyện. 

- Nghiên cứu, giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư trụ sở làm việc của công an - quân sự cấp xã. Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng khẩn trương tham mưu ban hành mẫu định hình mới. 
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- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn của các đơn vị cấp huyện; tham mưu UBND 

tỉnh nghe phương án cân đối nguồn, dự án đầu tư của các đơn vị: Thành phố Lào 
Cai, thị xã Sa Pa, các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà 
(làm rõ danh mục dự án tỉnh đầu tư, danh mục dự án cấp huyện đầu tư, nguồn 

vốn đầu tư). 

5. Về đầu tư các dự án giao thông quan trọng, các dự án kè sông suối: 

- Đối với các dự án giao thông trọng điểm, dự án kè nội địa: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất đề xuất 
danh mục nghiên cứu đầu tư các dự án cầu, đường kết nối, kè sông Hồng,... để 

sử dụng các nguồn vốn ODA, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ trung ương như: cầu 
qua sông Hồng tại khu vực Cảng hàng không Sa Pa; đường kết nối thành phố 

Lào Cai - Cảng hàng không Sa Pa; đường tránh qua thị trấn Khánh Yên, huyện 
Văn Bàn; các tuyến đường tỉnh lộ 151, 156,...; kè sông Hồng khu vực Vạn Hòa, 

khu vực Phố Lu, khu vực Bảo Hà,... 

- Đối với các dự án kè sông suối biên giới: Thống nhất thực hiện thiết kế 

sơ bộ toàn tuyến (khoảng 28km) để thực hiện đàm phán với phía Trung Quốc. 

Đối với các dự án đã được Bộ Ngoại giao thống nhất báo cáo Chính phủ, Ủy ban 
liên hợp biên giới phê chuẩn: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, BCH Bộ đội 
biên phòng,... khẩn trương hoàn thiện dự án, báo cáo các bộ, ngành trung ương 

bố trí vốn; Đối với các dự án còn lại tiếp tục nghiên cứu lập chủ trương đầu tư 
(thông qua kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh) để báo cáo các bộ, ngành trung 

ương. 

Trên đây là kết luận của của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về một 

số danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025, Văn phòng UBND tỉnh 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                 
- TT. UBND tỉnh;  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao 
thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, 
Lao động TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Văn 
hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 
thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ; 
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ 
đội biên phòng tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QLĐT1, TH1,3,4,2. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
(Đã ký) 

 
 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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