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THÔNG BÁO
Kết luận của UBND huyện tại phiên họp
thường kỳ UBND huyện tháng 10 năm 2021

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10
năm 2021, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên – Bí thư huyện uỷ cùng đồng chí Tô
Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp
có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, các đồng chí
thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan lãnh đạo các cơ quan chuyên
môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc
huyện uỷ; thủ trưởng cơ quan UBMTTQ và các đoàn thể huyện: Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế huyện, Chi cục
Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa
huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt Kiểm
lâm, Kho bạc NN huyện; Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng
NN&PTNT huyện; Toà án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi
cục Thi hành án dân sự huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Phiên họp bao gồm các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 9
và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tháng 10 và Quý IV năm 2021;
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và công tác giải ngân
vốn xây dựng cơ bản tháng 9 và 9 tháng đầu năm; Báo cáo các giải pháp để đạt
chỉ tiêu nhiệm vụ về kế hoạch thu tiền sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử
dụng đất năm 2021; Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tháng 9 và 9
tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tháng 10 và Quý IV năm 2021; Báo cáo công tác
triển khai thực hiện kế hoạch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện;
Công tác triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022; Kế hoạch
triển khai thực hiện công tác nâng cao chất lượng nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa
bàn huyện; Tiến độ triển khai các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, các quy
hoạch chi tiết; các quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; Kế
hoạch đầu tư, khởi công các công trình, dự án nguồn vốn ngân sách tập trung giai
đoạn 2021-2025. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại
biểu; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Chuyên – Bí thư huyện
uỷ, đồng chí Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và
9 tháng đầu năm 2021
Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong cả nước, lây lan nhanh trên diện rộng
từ đầu tháng 5/2021, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của huyện. Dưới sự
lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh UBND huyện, sự điều hành
kịp thời, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền ứng phó với diễn biến của dịch
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bệnh nên về cơ bản, dịch bệnh được kiểm soát tốt trên địa bàn huyện không có ca
lây nhiễm ngoài cộng động, tạo điều kiện để các hoạt động sản xuất, kinh doanh,
đời sống của người dân từng bước được ổn định trở lại và là nền tảng quan trọng
để thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển đạt được mục tiêu Kế hoạch năm 2021
đã đề ra. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh đã đạt
được một số kết quả tích cực, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chính tăng cao so
với cùng kỳ: Nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, dịch bệnh trên đàn gia súc tuy
phát sinh nhưng không lây lan trên diện rộng, trồng rừng thực hiện tốt (trồng
được trên 1.728 ha, đạt 86% KH), Công nghiệp hoạt động ổn định, giá trị sản
xuất công nghiệp 9 tháng đạt trên 127 tỷ đồng, bằng 86,39% KH huyện giao và
bằng 79,38% Kh tỉnh giao (tăng 4,96% so với CK). Giải ngân vốn đầu tư công
năm 2021 đạt 77% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 86,699 tỷ đồng,
đạt 76,02% DT tỉnh giao. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn
huyện được chỉ đạo kịp thời, cơ bản được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa – xã
hội được quan tâm và triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch đã đề
ra; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai đã tạo ra khí thế
sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Nhân dân
trong huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Bên cạnh các kết quả tích cực còn có một số các hạn chế, tồn tại: tiến độ
thực hiện chương trình Nông thôn mới còn chậm, lượng khách du lịch đến địa
bàn huyện giảm mạnh; tiến độ triển khai một số đồ án quy hoạch, dự án đầu tư
công trình còn chậm...
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng
tới kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.
- Một số chỉ tiêu thống kê có số liệu còn chưa thống nhất, chưa phản ánh
đúng thực trạng của huyện, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.
- An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do ảnh hưởng toàn
diện, tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các địa
phương, động lực phát triển của cả nền kinh tế. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành ở một số cơ quan cấp huyện và địa phương có nơi có lúc còn chưa
quyết liệt, thiếu đồng bộ, nhất quán, phối hợp chưa hiệu quả, không linh hoạt.
II. Nhiệm vụ chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2021
Trong 3 tháng cuối năm, dịch bệnh trong nước dần được kiểm soát, tiêm
vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần ổn
định và phát triển trở lại theo lộ trình mở cửa nền kinh tế trong trạng thái bình
thường mới. Du lịch nội địa và một số ngành dịch vụ bắt đầu phục hồi. Tuy vậy,
vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên địa bàn huyện, việc thực hiện một số chỉ tiêu để
hoàn thành Kế hoạch đã giao năm 2021 còn khó khăn. Trong 3 tháng còn lại của
năm 2021, yêu cầu các ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải
pháp sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn. Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ
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quan, lơ là; coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên. Trong thời gian tới, tập
trung thực hiện các biện pháp kiểm soát, đón, chăm sóc công dân từ các vùng
dịch trở về đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng
đồng. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng điểm:
(1) Khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục xây dựng, lắp camera tại các
chốt kiểm dịch trên địa bàn, đảm bảo điều kiện, phục vụ hoạt động của lực lượng
chức năng làm việc tại các chốt.
(2) Giao Giao Trung tâm Y tế chủ trì, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
phòng Covid-19 tại các xã, thị trấn (nghiên cứu phương án tăng thời gian tiêm
vào buổi tối từ 19 - 22h để công dân có thể đến tiêm).
2. Các cơ quan, đơn vị, địa chủ động rà soát, thống kê kết quả thực hiện
nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 3
tháng cuối năm. Trên cơ sở đó cây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện,
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trong
3 tháng cuối năm 2021 nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho
năm 2021. Thường xuyên rà soát các nội dung còn tồn đọng, vướng mắc, chủ
động báo cáo Lãnh đạo UBND huyện đề bàn giải pháp tháo gỡ, khắc phục.
3. Về thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện
Các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ
thực hiện; thường xuyên đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
pháp lý các quy hoạch lớn của huyện, bao gồm: Quy hoạch chung, quy hoạch chi
tiết, quy hoạch Trung tâm các xã, đô thị nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và các
quy hoạch khác đảm bảo phê duyệt các đề án quy hoạch xong trong tháng
11/2021.
4. Về nông nghiệp
(1) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch sản
xuất vụ Đông trên đất ruộng năm 2021 đảm bảo phù hợp với các địa phương,
hiệu quả.
(2) UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân tranh thủ thời tiết, khẩn trương
thu hoạch vụ Mùa, tập trung giải phóng đất, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ
Đông trên đất ruộng năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng hoàn thành kế
hoạch giao. Triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn vật nuôi đợt II năm 2021. Quản
lý tốt đầu vào con giống trong quá trình tái đàn, tránh lây lan, phát sinh dịch bệnh
do con giống không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo nhân dân chủ động khôi phục lại hoạt
động trồng dâu nuôi tằm. Thành lập các nhóm hội bao gồm các hộ trồng dâu nuôi
tằm trên địa bàn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời,
hiệu quả.
- Chủ động liên hệ các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện phụ trách địa
bàn vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh,
huyện thực hiện xã hội hóa từ để tập trung xóa các nhà chưa đạt chuẩn trên địa
bàn các xã trong thời gian tiếp theo.
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5. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường:
(1) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì;
Tham mưu cho UBND huyện mời Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
làm việc với UBND huyện bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình giải quyết các nội dung: (1) 58 hồ sơ sai phạm xảy ra tại phòng Tài
nguyên và Môi trường; (2) Giao đất tái định canh tại xã Cam Cọn và một số nội
dung khác. Thời gian tổ chức làm việc trước ngày 18/10/2021.
- Tham mưu tăng cường công quản tác lý đất đai trên địa bàn. Tiếp tục
tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện việc đăng ký, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các hộ
làm nhà trên đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở; tập trung ưu tiên xử
lý các đối tượng là Đảng viên trên địa bàn các xã, thị trấn; giải quyết đảm bảo
tiến độ, chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin,
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ,
hoàn thiện hồ sơ pháp lý công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho
các đơn vị trường học, các cơ sở Văn hóa, các công trình công cộng, đảm bảo
tiến độ, kế hoạch giao.
(2) Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị Công ty Cổ
phần thủy điện Phúc Long tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng
mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng và đóng nước, vận hành hoạt
động của thủy điện Phúc Long.
(3) UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa
bàn, đặc biệt trong thời gian 3 tháng cuối năm, giáp tết Nguyên đán, nhu cầu xây
dựng nhà của Nhân dân tăng, tuyệt đối không để phát sinh mới các trường hợp
trường hợp làm nhà ở, công trình, kiến trúc trên đất chưa phù hợp với mục đích
sử dụng. Tuyên truyền, vận động các hộ phát sinh vi phạm mới tự nguyện tháo dỡ
công trình vi phạm, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá bỏ trong trường
hợp cần thiết.
6. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì:
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh, UBND các
xã, thị trấn tăng cương công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền
thanh, tuyên truyền trực quan (căng cờ, treo băng rôn, khẩu hiệu..) về công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước,
địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiệt các
thiết chế về văn hóa tại các thôn bản làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ khởi công xây
dựng các nhà Văn hóa thôn bản, đặc biệt là 02 Nhà văn hóa tại xã Bảo Hà.
7. Một số nhiệm vụ khác
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(1) Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa các
cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo bám
sát nội dung quy chế, làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên liên quan.
(2) Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Kế hoạch triển khai lập lại trật tự hành
lang, vỉa hè tại thị trấn Phố Ràng và các Trung tâm xã đảm bảo lộ trình thực hiện
rõ ràng, cụ thể, thời gian hoàn thành xong trước 29/12 Âm lịch (ngày 31/1/2022).
(3) Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu danh mục đầu tư để triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống
camera giám sát đảm bảo an ninh trật tư, đảm bảo thời gian lắp đặt xong trước
29/12 Âm lịch (ngày 31/1/2022).
(4) Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, đôn đốc các địa phương hoàn
tất các nội dung đầu tư hệ thống chiếu sáng trung tâm xã. Đảm bảo thời gian
trước tết Dương dịch trung tâm các xã đều được đầu tư hệ thống chiếu sáng.
(5) Giao Công an huyện chủ trì, chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường
công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, đặc
biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường tuyên truyền
Nhân dân đấy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự Tổ quốc; tố giác
tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh tại địa bàn.
III. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp:
- Đối với các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi
bằng văn bản đến UBND huyện (theo phụ biểu đính kèm); giao các cơ quan, đơn
vị tham mưu giải quyết, trả lời cho các địa phương bằng văn bản trước ngày
18/10/2021.
- Đối với các ý kiến, kiến nghị tại cuộc họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị,
địa phương có văn bản cụ thể gửi UBND huyện, qua Văn phòng Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân tổng hợp, đề xuất để UBND huyện xem xét, giải quyết
theo quy định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 của UBND huyện. Văn phòng
HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và
thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (t/h);
-UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH(các CV).

CHÁNH VĂN PHÒNG
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân
Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
11-10-2021 16:00:13 +07:00

Trần Công Thức

PHỤ LỤC
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, thị trấn
tại cuộc họp giao ban phiên thường kỳ tháng 10 UBND huyện
(kèm theo Thông báo Số: 244 /TB-VPHĐND&UBND ngày11 /10/2021 của UBND huyện)
STT
I

1

2

Nội dung ý kiến, kiến nghị

Cơ quan chủ
trì

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP - PTNT

UBND xã Yên Sơn có ý kiến: Đề nghị UBND huyện không giao chỉ tiêu về cây chè đối với Phòng Nông
xã Yên Sơn, vì hiện nay 3,6 ha diện tích chè đã bàn giao cho huyện đội làm thao trường, 1ha
nghiệp và
PTNT
đã chuyển sang trồng quế, 0,3 ha đã sử dụng làm nghĩa trang thôn.
UBND xã Bảo Hà: Đề nghị huyện báo cáo tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xã tiến hành tổ Phòng Nông
chức mời thầu và khởi công xây dựng các công trình xây dựng NTM do xã làm chủ đầu tư để nghiệp và
PTNT
đảm bảo tiến độ công trình.

3

UBND xã Bảo Hà: Đề nghị huyện sớm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học theo Phòng Nông
báo cáo rà soát của Tổ rà soát xây dựng NTM của huyện để xã sớm đạt chuẩn đới với 04 nghiệp và
PTNT
trường học.

II.

LĨNH VỰC TNMT, XÂY DỰNG CƠ BẢN, GPMB

1

UBND xã Kim Sơn: Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực huyện Bảo Yên 02
nội dung:
(1) Sớm triển khai việc nâng cấp, sửa chữa 15 cột điện tại thôn 3 AB xã Kim Sơn với
75 hộ dân đang sử dụng. Lý do các cột điện được đầu tư xây dựng đã lâu hiện nay bị xuống
cấp trầm trọng.
(2) Đầu tư xây mới tuyến đường điện thôn Cao Sơn, xã Kim sơn với chiều dài 1km
cấp cho 18 hộ dân. Hiện nay do chưa được đầu tư cột điện, đường dây, người dân chủ yếu
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kéo đường điện bằng cột tre, vầu tạm nguy cơ gây mất an toàn mạng lưới điện rất cao.

2

Thị trấn Phố Ràng có ý kiến: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiến hành
đo đạc, xác định cụ thể diện tích, tài sản của từng hộ gia đình theo nội dung tại cuộc họp đối
Ban
thoại ngày 13/8/2021 để UBND thị trấn Phố Ràng làm cơ sở phối hợp với BQLDAĐTXD QLDAĐT
vận động các hộ gia đình hiến đất, tài sản để thực hiện công trình nâng cấp các tuyến đường
XD
Nội thị trên địa bàn thị trấn Phố Ràng.

3

Thị trấn Phố Ràng có ý kiến: Ý kiến của nhân dân tổ dân phố 4B đề nghị UBND Trung tâm
huyện ban hành văn bản cho chủ trương giao phần đất và nhà ăn cũ của Trường Dân tộc nội Phát triển
trú huyện cho tổ dân phố 4B để TDP có kế hoạch sửa chữa trong thời gian sớm nhất.
quỹ đất

4

Thị trấn Phố Ràng có ý kiến: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên
phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long giải quyết các vướng mắc của các hộ
dân. Do tích nước của thủy diện phúc Long làm ảnh hưởng tới việc sử dụng đất ao của các
hộ dân, gây sụt lún đất ảnh hưởng tài sản của nhân dân. Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện
Phúc Long có phương án để giải quyết sớm tránh để nhân dân có đơn thư khiếu kiện vượt
cấp.

Trung tâm
Phát triển
quỹ đất

5

UBND xã Minh Tân có ý kiến : Ủy ban nhân dân xã Minh Tân nhận được Công văn
số 1898/UBND-VP ngày 23/9/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc triển khai Thông báo
số 330-TB/HU ngày 21/9/2021 của Huyện ủy Bảo Yên. Trong đó có ý kiến chỉ đạo giao Ban
QLDA ĐTXD phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã Minh Tân, Lương
Sơn, Việt Tiến, Nghĩa Đô rà soát kỹ các điều kiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan; tổ
chức xin ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã (về chủ trương đầu tư, địa điểm xây dựng, nhu cầu
về các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao tại các tiểu công viên). Nhưng đến
nay xã vẫn chưa thấy Ban Quản lý dự án ĐTXD triển khai nội dung này, để UBND có căn
cứ xin ý kiến Nhân dân trên địa bàn.
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6

UBND xã Tân Dương có ý kiến: Công trình sửa chữa, nâng cấp hạng mục công trình
do thiên tai gây ra: CNSH bản Cau 1 và bản Dằm 1 + 2 do BQLDA đầu tư xây dựng huyện
Bảo Yên làm chủ đầu tư là công trình. Hiện nay cả 2 công trình đều đang tạm dừng thi công,
chưa thực hiện hoàn thành bàn giao cho nhân dân đưa vào sử dụng. Nhân dân các thôn bản
hiện nay vẫn đang phải sử dụng nguồn nước tự kéo, không đảm bảo. Đề nghị UBND huyện
xem xét, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành sớm bàn giao cho nhân dân đưa vào
sử dụng.

Ban
QLDAĐT
XD

7

UBND xã Tân Dương có ý kiến: Tuyến đường bản Phạ - Lũng Sắc (L=2,0km) được
đầu tư nâng cấp rải mặt cấp phối năm 2018, tuy nhiên đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nguyên nhân do địa hình tuyến đường dốc cao, trải qua nhiều đợt mưa bão đã bị xói mòn,
trôi lớp cấp phối, nhân dân hiện nay đi lại rất khó khăn. Tuyến đường hàng năm đều được
triển khai thực hiện duy tu bảo dưỡng theo quy định nhưng do khối lượng hư hỏng quá lớn
nên không đáp ứng được. Đề nghị UBND huyện xem xét phê duyệt đầu tư nâng cấp tuyến
đường để nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo cho việc sáp nhập bản Phạ và bản Lũng Sắc.
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8

UBND xã Tân Dương có ý kiến:Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư bếp ăn trường
mầm non xã Tân Dương (trung tâm) hiện nay đã xuống cấp, có nguy cơ đổ. Diện tích bếp ăn
là 36 m2 cần được đầu tư làm mới.

Kinh tế Hạ tầng

9

UBND xã Bảo Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm lập quy hoạch xây dựng Đền làng
Lúc xã Bảo Hà.
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III

1

LĨNH VỰC NỘI VỤ

UBND xã Yên Sơn có ý kiến: Đề nghị huyện xem xét bổ sung 01 công chức Văn hóa
LĐTBXH vì công chức cũ đã nghỉ thôi việc từ 01/10, hiện tại UBND xã còn thiếu 01 biên Phòng Nội vụ
chế công chức VHLĐTBXH để đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc
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1

UBND xã Vĩnh Yên có ý kiến: (1) Đề nghị UBND huyện xem xét, sớm cấp vốn 4
công trình UBND xã làm chủ đầu tư: Sân vận động (khu thể thao), đường UBND xã – Nặm
Kỳ, bãi rác thải tập trung và nghĩa trang nhân dân để xã vĩnh Yên triển khai thi công các
công trình, đảm bảo tiến độ, về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình năm 2021.
(2) Đề nghị UBND huyện sớm cấp bổ sung vốn đối ứng của ngân sách huyện cho
công trình nâng cấp rải mặt BTXM tuyến Tổng Kim – Lùng Ác và tuyến đường Nặm Kỳ xã
Vĩnh Yên.

Phòng Tài
chính và Kế
hoạch

2

UBND xã Yên Sơn có ý kiến: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng
chốt kiểm dịch (nhà tôn), hỗ trợ kinh phí kéo mạng internet hoặc 4G cho chốt kiểm dịch để
báo cáo kịp thời và đảm bảo thông tin liên lạc, đề nghị cấp kinh phí phòng chống dịch

Phòng Tài
chính và Kế
hoạch

V

LĨNH VỰC KHÁC

1

Thị trấn Phố Ràng có ý kiến: Đề nghị UBND huyện Bảo Yên xem xét ban hành
quyết định thành lập Ban quản lý tạm tại Chợ Phố Ràng (UBND thị trấn đã có tờ trình số
74/TTr-UBND ngày 20/9/2021).

2

Phòng Văn
UBND xã Bảo Hà có ý kiến: Đề nghị Trung tâm Văn hóa TT-TT tiếp tục hỗ trợ việc Trung tâm
hóa và
sửa chữa các cụm loa thôn bản của xã, thường xuyên bị hỏng.
VH, TT-TT
Thông tin
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IV

Đơn vị phối
hợp
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