
 
KẾ HOẠCH  

Triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển đô thị Phố Ràng, Bảo Hà  
và các trung tâm xã trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025,  

tầm nhìn đến năm 2030 
 

Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về 
Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô 
thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; 

Căn cứ  Nghị quyết số 20-NQ/ĐH ngày 26/6/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về 

Phát triển đô thị Phố Ràng, Bảo Hà và các trung tâm xã trên địa bàn huyện Bảo 
Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án 

“Phát triển đô thị Phố Ràng, Bảo Hà và các trung tâm xã trên địa bàn huyện Bảo 
Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng các đô thị, các trung 

tâm xã, hình thành nên mạng lưới đô thị tương đối hoàn chỉnh trên địa bàn 
huyện. Tập trung ưu tiên phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, 

bền vững, đô thị có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng các đô thị, các trung tâm xã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại và khả năng kết nối tốt; có nền kiến trúc đô thị 

tiên tiến, giàu bản sắc; có vị thế xứng đáng, tính cạnh tranh cao trong phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Bảo đảm việc quy hoạch và phát triển đô thị hỗ trợ tích cực cho việc 
phân bổ lực lượng sản xuất giữa các xã, thị trấn trong huyện. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có trọng điểm, đáp ứng khả năng 

kết nối tốt giữa các đô thị, giữa đô thị với trung tâm các xã xung quanh; đảm bảo 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 
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Số:        /KH-UBND            Bảo Yên, ngày       tháng 8 năm 2021 



- Việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục 
tiêu, định hướng đã nêu tại Đề án số 03-ĐA/HU ngày 9/12/2020 của Huyện ủy 

Bảo Yên. 

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công ngay từ đầu giai đoạn 

(năm 2021) với giải pháp phù hợp, hiệu quả; có phương án huy động, phân bổ 
nguồn lực để thực hiện từng nhiệm vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp 

thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan được phân công chủ trì để tổ chức triển khai 
hiệu quả các giải pháp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Về phát triển, quản lý đô thị 

(1) Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 29,41% - 36%. 

(2) Dân số toàn đô thị trên 50.000 người. Mục tiêu đến cuối năm 2025 đối 

với từng địa phương như sau: 

TT Địa phương Tỷ lệ đô thị hóa 
Quy mô dân số 

(Người) 

Ghi 

chú 

1 Thị trấn Phố Ràng - 25.000  

2 Xã Bảo Hà - 25.000  

3 Xã Nghĩa Đô - -  

4  Xã Cam Cọn - -  

5 Xã Phúc Khánh - -  

6 Xã Điện Quan - -  

 Tổng số 29,41 50.000  

(3) Định hướng phát triển đô thị: 

TT Đô thị 
Loại đô thị 

Ghi chú 
2021 2025 

1 Thị trấn Phố Ràng V V 
Mở rộng theo quy 

hoạch chung 

2 Xã Bảo Hà V V Thành lập thị trấn 

3 Xã Nghĩa Đô - 
Tiểu khu đô 

thị vệ tinh 

Xây dựng theo quy 

hoạch chi tiết 

4 Xã Cam Cọn - 
Tiểu khu đô 

thị vệ tinh 

Xây dựng theo quy 

hoạch chi tiết 

5 Xã Phúc Khánh - 
Tiểu khu đô 

thị vệ tinh 

Xây dựng theo quy 

hoạch chi tiết 

6 Xã Điện Quan - 
Tiểu khu đô 

thị vệ tinh 

Xây dựng theo quy 

hoạch chi tiết 



2. Về chất lượng đô thị 

(1) Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng tại thị trấn Phố Ràng 3-

5% , Bảo Hà từ 1-2%; các tiểu khu đô thị Cam Cọn, Nghĩa Đô, Phúc Khánh, 

Điện Quan phấn đấu đạt 1%. 

 (2) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của các đô thị, khu công nghiệp được thu 

gom và xử lý đạt ≥ 95%. Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 50-70%. 

 (3) Tỷ lệ dân cư được cung cấp nước sạch tại thị trán Phố Ràng phấn đấu 

đạt 100%, Bảo Hà 90-95%; Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 50-70%. 

 (4) Đất công viên cây xanh đô thị thị trấn Phố Ràng phấn đấu đạt từ  5 - 7 

m2/người, tại Bảo Hà từ 4-5 m2/người. Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 2-4 

m2/người. 

  (5) Tỷ lệ tuyến phố Văn minh đô thị trên tổng số tuyến phố tại thị trấn 

Phố Ràng từ ≥30%, tại Bảo Hà ≥20%. Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 5-10 

%. 

 (6) Số không gian công cộng được đầu tư mới tại thị trấn Phố Ràng là ≥ 

5/đô thị, Bảo Hà là từ 01-02 khu, Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 01 khu. 

 (7) Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng tại Phố Ràng phấn đấu đạt 90-

95%, tại Bảo Hà 80-90%. Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt 50-70%. 

(8) Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng tại Phố Ràng, Bảo 

Hà tại Bảo Hà 50-70%. Tại các tiểu khu đô thị phấn đấu đạt ≥20%. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Về quy hoạch 

1.1. Quy hoạch chung 

- Lập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, 
huyện Bảo Yên. 

- Lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Bảo Hà, huyện Bảo Yên. 

- Lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Bảo 

Hà - Tân An do Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai là chủ đầu tư. 

- Lập quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô. 

- Quy hoạch chung dọc tuyến sông Hồng, đoạn kết nối đô thị thành phố 

Lào Cai và đô thị Phố Lu; đoạn kết nối đô thị Phố Lu và đô thị Bảo Hà; đoạn 
phía Đông Nam đô thị Bảo Hà do Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai là 

chủ đầu tư. 

1.2. Quy hoạch chi tiết 

Trên cơ sở các quy hoạch chung, thực hiện quy hoạch chi tiết các đô thị, 

cụ thể gồm các đồ án sau: 



- Quy hoạch chi tiết xây dựng Hồ Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện 
Bảo Yên. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Bờ tả sông Chảy, thị trấn Phố Ràng, huyện 
Bảo Yên. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 1, thị trấn Phố Ràng. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 2, thị trấn Phố Ràng. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 3 và 4, thị trấn Phố 
Ràng. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ thương mại huyện Bảo Yên 
(Khu đất Ban CHQS cũ huyện). 

- Quy hoạch chi tiết khu hành chính mới kết nối với khu đô thị cũ huyện 

Bảo Yên. 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Tổ hợp khu đô thị mới, công 
viên vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao và sân Golf  Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện 
Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Phúc Khánh. 

- Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Điện 

Quan. 

- Rà soát, lập hoặc đề xuất lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng đã được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với thực tế và tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư cảng 

hàng không Sa Pa (Xã Cam Cọn); Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã 
Nghĩa Đô 

2. Về phát triển đô thị 

2.1. Thị trấn Phố Ràng 

- Nâng cao chất lượng đô thị Phố Ràng với diện tích 1.439 ha theo tiêu chí 
đô thị loại V, tiến tới đến năm 2025 đô thị Phố Ràng cơ bản đạt được tiêu chí đô 
thị loại IV, định hướng lên đô thị loại IV trong giai đoạn đến năm 2030. Tập 

trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đảm bảo theo quy định của đô thị 
loại IV theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội trên toàn bộ ranh giới địa giới hành chính của thị trấn Phố 
Ràng. 

- Tập trung phát triển đô thị Khu vực khu hành chính mới của huyện. Khu 

vực dọc hai bên sông Chảy (Bờ tả, bờ hữu sông Chảy), đoạn từ cầu Hạnh Phúc 
đến trường THPT, THCS nội trú. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đô thị đã 
chấp thuận đầu tư; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án về vui chơi giải trí, dịch vụ 

như: trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng, công viên… 

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu. 

2.2. Xã Bảo Hà 



- Tập trung đầu tư khu vực Bảo Hà đạt tiêu chí đô thị loại V để tiến tới 

thành lập thị trấn Bảo Hà. Hướng đến phát triển thành khu du lịch tâm linh trọng 

điểm khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai. 

- Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu trung tâm xã Bảo Hà. Quy 

hoạch và đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn để đạt tiêu chí của 

đô thị loại V. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đô thị đã 

chấp thuận đầu tư, tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án về vui chơi giải trí, dịch vụ 

như: công viên văn hóa, sân golf, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại... 

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu. 

2.3. Các tiểu khu đô thị: 

- Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cho khu trung tâm các xã Cam Cọn, 

Nghĩa Đô, Phúc Khánh, Điện Quan. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án đã chấp 
thuận đầu tư. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án làm đẹp cảnh quan khu trung 

tâm các xã: Công viên, tiểu công viên, nhà hàng… 

- Lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang khu vực trung tâm xã hiện hữu. 

3. Về chất lượng đô thị 

3.1. Về hạ tầng giao thông 

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường từ huyện đến xã và các tuyến đường 

huyện đã xuống cấp, tổng chiều dài 38,5 km.  

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường trong khu đô thị Phố Ràng, đô thị 

Bảo Hà, khu trung tâm cụm xã, khu dân cư và các dự án đầu tư hạ tầng khác, 

đảm bảo đấu nối với khung giao thông chính đã có. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện cầu cứng Việt Tiến, huyện Bảo Yên để đảm 

bảo kết nối giao thông hai bên bờ Sông Chảy. 

- Đầu tư hoàn thiện vỉa hè, rãnh thoát nước tại khu vực trung tâm các xã 

Cam Cọn, Nghĩa Đô, Phúc Khánh, Điện Quan. 

3.2. Về hạ tầng cấp nước 

- Nâng cấp công suất nhà máy cấp nước sạch tại thị trấn Phố Ràng từ 

1.200 m3/ngày đêm lên 3.000 m3/ngày đêm; nâng cấp công suất nhà máy nước 

Bảo Hà từ 500 m3/ngày đêm lên 1.500 m3/ngày đêm đảm bảo phục vụ cấp nước 

cho đô thị Phố Ràng, Bảo Hà.  

- Kêu gọi đầu tư xây dựng 01 nhà máy nước tại khu vực Cảng hàng không 

Sa Pa công suất 2.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cấp nước cho khu vực Cảng Hàng 

không Sa Pa, khu vực trung tâm xã Cam Cọn và các khu vực lân cận. 



- Kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy nước tại các trung tâm xã: Nghĩa Đô, 

Phúc Khánh, Điện Quan, công suất 500m3/ngày đêm. 

3.3. Xử lý chất thải, nước thải 

- Xây dựng hoàn thành bãi xử lý rác thải tại bản Mạ 2 xã Yên Sơn do Sở 

Tài nguyên & Môi trường là chủ đầu tư. 

- Xây dựng  bãi xử lý rác thải tại các xã: Xã Bảo Hà, Cam Cọn, Nghĩa Đô, 

Phúc Khánh, Điện Quan. 

- Nghiên cứu kêu gọi đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải tại thị 

trấn Phố Ràng, 01 nhà máy xử lý nước thải tại xã Bảo Hà. 

3.4. Hạ tầng kỹ thuật khác 

- Rà soát xây dựng và nâng cấp, bổ xung các khu công viên, tiểu công 

viên, khu vui chơi giải trí, thể thao cho người già, thanh, thiếu niên, nhi đồng còn 

thiếu trong các khu dân cư tại thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà và các tiểu khu đô 

thị Cam Cọn, Nghĩa Đô, Phúc Khánh, Điện Quan. 

- Nghiên cứu kêu gọi đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp 

giải trí, các quán bar, nhà hàng, khách sạn tại thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà. 

- Cải tạo nâng cấp hệ thống cấp điện trên địa bàn toàn huyện gắn với từng 

bước ngầm hóa trong đó chú trọng tại thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà. Cải tạo, chỉnh 

trang, bó gọn hệ thống đường dây đảm bảo mỹ quan đô thị.  

- Đầu tư lắp mới hệ thống điện cao áp đảm bảo Tỷ lệ chiếu sáng đường 

phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị đạt 90% chiều dài các tuyến 

đường chính và 85% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng. Xây 

dựng mới hệ thống điện trang trí đô thị đảm bảo mỹ quan cho các đô thị về ban 

đêm. 

- Nâng cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin theo hướng ngầm hóa 

và cho thuê dùng chung hạ tầng. Cải tạo, chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường 

dây đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Hoàn thiện cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới một số hạng mục tại nghĩa 

trang nhân dân khu 9 thị trấn Phố Ràng.  

- Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khác nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo 

quy định của Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

3.5. Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng 

(Có phân kỳ kế hoạch 5 năm triển khai dự án ưu tiên đầu tư kèm theo) 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Các nhóm giải pháp chủ yếu 



1.1. Các giải pháp về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch - đô thị 

- Quan tâm công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị trên địa 

bàn huyện, đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, có 

tính toán các nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn. 

- Tập trung nguồn lực thích đáng về nhân lực, vật lực cho công tác quy 

hoạch, nghiên cứu lựa chọn thuê tư vấn có năng lực, đã làm nhiều đồ án quy 

hoạch được đánh giá cao khi triển khai thực hiện các quy hoạch quan trọng. 

- Đào tạo, lựa chọn cán bộ làm công tác quy hoạch để đáp ứng tốt yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra; 

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị 

trấn về công tác lập và thực hiện quy hoạch; quản lý đô thị; 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng tư vấn lập quy hoạch; 

- Tập trung rà soát việc thực hiện quy hoạch đô thị đảm bảo tính thống 

nhất, hiệu quả trong việc phối hợp với thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch 

kinh tế - xã hội. 

- Nghiên cứu phát triển đô thị xanh đảm bảo đô thị hóa nhanh, bền vững 

thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 

- Đề xuất với tỉnh xây dựng các chế tài, cơ chế nhằm kiểm soát công tác 

triển khai thực hiện theo quy hoạch; công tác quản lý đô thị nói chung và quản 

lý đất đai đô thị nói riêng. 

- Đề xuất với tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung 

đô thị cho huyện. 

- Tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, các dự án có 

yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển các lĩnh vực 

trong đô thị, đặc biệt thúc đẩy thực hiện hình thức hợp tác công tư (PPP) nhằm 

tạo bước đột phá về huy động nguồn vốn.  

- Đầu tư, quản lý kết cấu hạ tầng với mục tiêu bảo vệ môi trường và có 

khả năng chống chịu, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện nghiêm các quy 

định của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian xây dựng ngầm đô thị, để dần ngầm hóa hệ thống đường dây dẫn 

điện, thông tin liên lạc.  

- Thực hiện quản lý phân vùng theo chương trình, khu vực phát triển đô 

thị được phê duyệt. Trường hợp cần thiết thì phải đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp, đảm bảo phát triển đô thị có chất lượng ngày càng được nâng cao, 

theo hướng xanh - thông minh. 



1.2. Các giải pháp về cơ chế chính sách 

- Đề xuất với BTV Tỉnh ủy xem xét ban hành Nghị quyết riêng cho phát 

triển khu đô thị Bảo Hà - Tân An. 

- Đề xuất với tỉnh xây dựng cơ chế chính sách miễn giảm tiền thuê đất, 

khai thác quỹ đất; chính sách khuyến khích đầu tư các dự án phát triển đô thị, 

nhà ở xã hội và các dự án xã hội hóa khác như giải phóng mặt bằng sạch, miễm 

giảm tiền thuê đất, giảm thuế... 

- Đào tạo nâng cao, đào tạo lại, mở rộng các hình thức đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, xây 

dựng cấp huyện, xã (cán bộ công chức, cán bộ quản lý, kỹ sư). Có chính sách 

thu hút nguồn lao động ngoại tỉnh chất lượng cao. 

- Có cơ chế phân cấp quản lý rõ ràng, triệt để.  

2. Các giải pháp về nguồn vốn 

2.1. Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (kể cả nguồn vốn 

ODA), nguồn tín dụng đầu tư ưu đãi của Trung ương, nguồn vượt thu, tăng 

thu từ kinh tế địa phương 

Ưu tiên cho đầu tư phát triển trong đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông, các hạ tầng khung trong các đô thị, các công trình đầu mối trong các 

lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường đô thị. 

2.2. Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách 

- Ưu tiên cho phát triển các dịch vụ công trong đô thị như thoát nước, xử 

lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng; phát triển các vực mở rộng, tái 

thiết đô thị, các khu đô thị mới. 

- Khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực giao thông, thoát nước, xử lý 

nước thải, rác thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu 

đô thị mới, khu nhà ở ưu tiên các hình thức BOT, BTO, BT và PPP. 

- Đề xuất với tỉnh tăng cường đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở 

xã hội từ quỹ đầu tư và quỹ phát triển đất của tỉnh. 

V. NHU CẦU NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

Quan điểm: Ưu tiên, tập trung đầu tư các dự án lớn phục vụ nâng cấp đô 

thị tại thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà và tại các tiểu khu đô thị Cam Cọn, Nghĩa Đô, 

Phúc Khánh, Điện Quan; gồm các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng hạ tầng, cải 

tạo, chỉnh trang đô thị và một số dự án khác... 

* Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là: 4.604 tỷ đồng. Trong đó: 

- Ngân sách TW: 443 tỷ đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 1.245 tỷ đồng. 



- Ngân sách huyện: 304 tỷ đồng.   (Có Phụ biểu số 1 kèm theo) 

- Vốn doanh nghiệp: 1.221 tỷ đồng. 

- Vốn nhân dân đóng góp: 4 tỷ đồng. 

- Vốn khác: 1.388 tỷ đồng. 

* Phân kỳ đầu tư 

- Năm 2021: 1011 tỷ đồng 

- Năm 2022: 1178 tỷ đồng 

- Năm 2023: 823 tỷ đồng   (Có Phụ biểu số 2 kèm theo) 

- Năm 2024: 799 tỷ đồng 

- Năm 2025: 794 tỷ đồng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà, xã Cam Cọn, xã Nghĩa Đô, xã Phúc 

Khánh và xã Điện Quan căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi 

tiết, cụ thể của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện, đảm bảo phù 

hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 

này. 

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng (Cơ quan chủ trì đề án) có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện nhiệm vụ hàng năm theo kế hoạch, so sánh, đánh giá với kế hoạch này 

để xác định được hướng đi tổng thể, từ đó xem xét báo cáo đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cho phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ đề ra. 

3. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi quản lý có trách nhiệm phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng tổ chức 

thực hiện kế hoạch này. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ 

tầng thực hiện giải pháp về vốn, theo dõi, cân đối, bố trí nguồn lực đảm bảo thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

- Báo cáo định kỳ: (1) báo cáo 6 tháng (Trước ngày 15/6); (2) báo cáo 

năm (Trước ngày 10/12). 

- Báo cáo tổng hợp: (1) báo cáo tổng hợp giữa nhiệm kỳ; (2) báo cáo tổng 

hợp cuối nhiệm kỳ. 



- Báo cáo theo yêu cầu: theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đô 
thị Phố Ràng, Bảo Hà và các trung tâm xã trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của UBND huyện Bảo Yên, yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực 
hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HU; HĐND, UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, KTHT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà 
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