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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai
đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về
thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án về phát triển kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch
số 55-KH/HU ngày 29/3/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 05NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 01/KHTCT ngày 18/01/2022 của Tổ công tác 524 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ Nghị
quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022;
Công văn số 281/SKHĐT-THQH ngày 18/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về
Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số /05-NQ/TU và Nghị quyết
số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ủy ban nhân dân
huyện Quỳnh Nhai xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số
05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/3/2021 của
UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án về
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021 2025; Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 29/3/2021 của Huyện ủy; Kế hoạch số 01/KHTCT ngày 18/01/2022 của Tổ công tác 524 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ Nghị
quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022.
- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, tổ chức thực
hiện đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, nhằm tiếp tục triển khai thực
hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2022.
2. Yêu cầu
- Xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì
đồng thời đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong triển
khai thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhiệm vụ đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện và khả
năng huy động, cân đối các nguồn lực để thực hiện.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
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1. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
- Đối với đường GTNT: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đường
GTNT gắn với các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung các nguồn
lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội bản, nội đồng tại các xã
Mường Sại, Nậm Ét, Cà Nàng; đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu về xã nông thôn mới,
tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng
cao thu nhập.
- Tổ chức rà soát tại hiện trạng thực tế các bến thủy nội địa hiện có trên địa
bàn huyện để phân loại, công bố và lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao
thông đường thủy nội địa; xây dựng các phương án quản lý, sử dụng có hiệu quả các
công trình bến cảng, bến thủy nội địa đã đầu tư trên địa bàn. Tích cực phối hợp với
các sở, ngành của tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống kết
cầu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy hoạch; chú trọng đầu tư kết nối liên thông
giữa đường thủy - đường bộ.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện
các thủ tục đề xuất UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch và bổ sung danh mục
dự án đầu tư công trung hạn để xây dựng 02 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
trọng điểm, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện Quỳnh Nhai nói
riêng và phát triển kinh tế, xã hội của cả các khu vực lân cận gồm: Tuyến đường
giao thông từ bản Pho Pha xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến bản Huổi Pha, xã
Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; Tuyến đường giao thông từ xã Chiềng
Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu.
- Đối với công tác quản lý bảo trì: Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác quản
lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã; kịp thời sửa chữa
các hư hỏng, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
2. Phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống
các công trình thủy lợi đã được xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác
công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cải tạo nâng cấp các hồ,
đập đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và bảo đảm nhu cầu tích nước vào mùa khô
hạn; xây dựng các khu tái định cư cho nhân dân tại các vùng có nguy cơ xảy ra lũ
ống, lũ quét và sạt lở đất.
- Rà soát đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành đầu tư xây dựng các công trình
thủy lợi theo hướng đa mục tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước
cho dân sinh và sản xuất công nghiệp, đảm bảo đủ khả năng chống chịu trước thiên
tai và giảm thiểu thiệt hại về người và sản xuất do thiên tai gây ra
3. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ
xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại
a) Nâng cấp đô thị: Tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch, lập đề án
đề nghị công nhận xã Mường Giàng thành Thị trấn Quỳnh Nhai; rà soát lập bổ
sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các khu đất dự kiến mở rộng khu
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công nghiệp, khu nghỉ dưỡng ven lòng hồ thủy điện, các các quy hoạch có tính
chất kỹ thuật chuyên ngành khác làm cơ sở quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư từ
nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
b) Về hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng
các dự xây dựng các tuyến đường khu tái định cư Phiên Nèn; tiếp tục quản lý,
chỉnh trang, khai thác hiệu quả hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang nhân
dân trên địa khu vực quy hoạch Thị trấn và trung tâm các xã.
4. Thúc đẩy việc phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại
theo hướng văn minh, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống
- Tổ chức rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu
quả các chợ trên địa bàn; đầu tư, nâng cấp các điểm họp chợ tại các xã thành các
chợ phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân địa phương; nâng
cấp, cải tạo các chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; xây dựng phương án tổ chức thí điểm
chợ gắn với du lịch trải nghiệm trên lòng hồ, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân
vùng ven lòng hồ thủy điện được giao lưu trao đổi sản phẩm, hàng hóa nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân phát triển các cửa hàng mua
bán hàng hóa tại khu vực nông thôn đặc biệt là các khu vực đặc biệt khó khăn.
- Thu hút, khuyến khích đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các xã vùng
sâu, dọc các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã, liên huyện, khu vực ven lòng hồ,
đồng thời cải tạo, nâng cấp các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện có.
- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của sở Công
thương về khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia
đình tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh để giới thiệu quảng bá và kết
nối giao dịch các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trong đó trọng tâm là các mặt hàng
nông sản và các sản phẩm chế biến, sản phầm du lịch đặc sắc của huyện.
5. Tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tăng
cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
- Tiếp tục chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản
lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng chữ ký số
trong các văn bản điện tử nhằm bảo đảm xử lý hồ sơ công việc hoàn toàn trên môi
trường mạng.
- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ
người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông,
nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ viễn thông trên địa bàn huyện.
6. Về phát triển hạ tầng cụm công nghiệp
Tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, thực hiện công tác chuẩn bị
để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của huyện để thu hút các tổ chức,
doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư hạ tầng, đầu tư xây dựng các nhà máy, tổ hợp
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chế biến nông sản, thủy sản; sản xuất các sản phẩm phục vụ cho phát triển sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn huyện và liên vùng.
7. Phát triển hạ tầng văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ
- Về giáo dục đào tạo: Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, đầu tư
xây dựng số phòng học còn lại thay thế các phòng học tạm, phòng học bán kiên cố
đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống xấp cần được xây dựng lại, phòng học tạm
nhờ, mượn. Bổ sung đủ thiết bị dạy học tối tiểu cho giáo dục mầm non, phổ thông
theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; phấn đấu năm 2022 có 03
trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
- Về y tế: Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện
đầu tư xây dựng, sửa chữa các trạm y tế tuyến cơ sở, triển khai dự án xây dựng
công trình Trung tâm y tế huyện nhằm nâng cao điều kiện làm việc và chất lượng y
tế. Duy trì thực hiện tốt tỷ lệ 11/11xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 20 giường
bệnh/10.000 dân; có 8,5 bác sỹ/10.000 dân.
- Về văn hóa - xã hội: Bố trí các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể
thao, vui chơi giải trí tại các nhà văn hóa cấp xã, nhà văn hóa bản đảm bảo phù hợp
với điều kiện thực tế của huyện; thực hiện tốt việc quản lý sử dụng các nguồn lực để
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng các nhà văn hóa khởi công năm
2021, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.
8. Phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh
và sinh hoạt của nhân dân
Phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La và các sở ngành triển khai thực hiện
các dự án xây dựng hạ tầng lưới điện truyền tải để đa dạng các nguồn cấp điện và
đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; triển khai có hiệu quả chương
trình cấp điện nông thôn; phát triển nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho
các vùng khó khăn; Phấn đấu năm 2022 tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt
96,7%.
9. Phát triển hạ tầng du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và
phát triển bền vững
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành trong công tác
tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án Định hướng phát triển du lịch lòng hồ
thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia, giai đoạn 2021-2030; đề án phát
triển du lịch huyện Quỳnh Nhai thành khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030;
Thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư vào du lịch để phát triển các sản phẩm
du lịch; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững, du
lịch lòng hồ thủy điện, các điểm du lịch tâm linh, danh lam thắng cảnh, du lịch văn
hóa, dân tộc trên địa bàn.
10. Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với Chương trình xây
dựng nông thôn mới
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Thực hiện tốt việc lồng ghép, quản lý, sử dụng các nguồn vốn được giao từ
các chương trình Mục tiêu quốc gia: Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021-2025, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế
- xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông
thôn; đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới theo Đề án
đã được UBND tỉnh phê duyệt
Đẩy mạnh việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hút đầu
tư các dự án phát triển du lịch, phát triển sản xuất nông nghiệp tạo vùng nguyên liệu
hàng hóa tập trung, xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp để tạo
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và là bà đỡ cho kinh tế hộ phát triển.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
lĩnh vực được phân công phụ trách tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt.
2. Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện nhiệm vụ, xác định rõ các nội dung về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng
trên địa bàn xã theo định hướng tại Nghị quyết 05-NQ/TU và các văn bản của
UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện
đề xuất các giải pháp để thực hiện đối với từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn xã.
3. Chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm
các cơ quan, đơn vị, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo định kỳ về
phát triển kinh tế - xã hội, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.
4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu đôn đốc thực hiện Kế
hoạch; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo UBND tỉnh, sở Kế hoạch và
Đầu tư, Huyện ủy theo yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Quỳnh Nhai về triển khai thực hiện
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 20212025 trong năm 2022./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;
- UBND 11 xã;
- Lưu: VT, TCKH (Hằng); 35 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy

