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I- TIIỤC TRẠNG HỆ THÓNG KẾT CẤU HẠ TẰNG KINH TÉ, XÃ HỘI
Việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển hệ thống giao thông trong những 

năm qua đã góp phần quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc 
phòng an ninh và thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Từ năm 2015 đến 2020 đã đầu tư, cải 
tạo nâng cấp, sửa chữa trên 13,9 km đường huyện; xây dựng cầu, cống các 
loại. Đã cải tạo, nâng câp và xây dựng mới trên 341,7 km đường giao thông 
nông thôn, đến nay 100% xã và thôn bản trên địa bàn huyện đã có đường xe 
cơ giới đến trung tâm. Quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng đường bộ, đảm bảo giao thông 
đi lại; tổ chức xây dựng triển khai thực hiện phưong án phát triển đổi mói 
phương tiện, nâng cao chất lượng vận tải đáp ứng yêu cầu phục vụ vận 
chuyển thuận lợi, nhanh chóng và an toàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bình quân hàng năm giảm trên 5% số vụ 
tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du 
lịch trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, thiếu tính kết 
nối, hệ thống đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, từ xã đến trung 
tâm thôn bản còn nhỏ hẹp, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh; tỷ lệ rải 
nhựa hoặc bê tông mặt đường còn đạt thấp, bến xe chưa được đầu tư phù hợp 
với yêu cầu; trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, cơ sở hạ tầng 
nông thôn phát triển chậm, chưa đồng đều. Ket cấu hạ tầng du lịch thấp kém, 
thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, nhất là đối với 
dòng khách quốc tế, vì vậy các công ty lữ hành du lịch chưa thực hiện tốt 
việc đưa đón khách đến huyện. Chưa thu hút được dòng vốn đầu tư của khối 
kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển và kinh doanh du lịch và đang là 
rào cản trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh của huyện.
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II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm

1.1. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng 
du lịch phải được triển khai đồng bộ, thống nhất từ huyện đến xã, thôn, tổ 
dân phố; có phân kỳ đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá và 
có tác động lan tỏa lớn. Huy động mọi nguồn lực của xã hội vào phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch; đồng thời tiếp tục dành 
vốn nhà nước tập trung đầu tư vào các công trình thiết yếu, quan trọng, khó 
huy động các nguồn lực xã hội.

1.2. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch là 
sự nghiệp chung, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, mọi người 
dân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp, trước hết là trong thực hiện chính 
sách đền bù, giải phóng mặt bằng; bảo đảm lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, 
người dân và nhà đầu tư. Ket hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
thu hẹp khoảng cách vùng, miền; bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và 
ứng phó với biến đổi khí hậu

1.3. Việc phát triển hạ tầng du lịch phải chú trọng hiệu quả kinh tế - xã 
hội, bảo vệ cảnh quan môi trường. Đầu tư hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. 
Tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các 
sở, ngành của tỉnh, sự ủng hộ, đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
đối với hoạt động phát triển kết cấu hạ tầng du lịch.

2. Muc tiêu
Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống 

giao thông hiện có, đầu tư mới theo quy hoạch. Bê tông hoá đường giao 
thông nông thôn theo phương châm Nhà và nhân dân cùng làm. Thực 
hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, phát huy hiệu quả của hệ thống giao 
thông. Rà soát, lập quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn 
huyện, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, 
hạ tầng du lịch tương đối đồng bộ, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền 
vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn 
mới, thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong 
phạm vi toàn huyện.

Cùng với yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông 
thôn, hạ tầng du lịch, cần tập trung nguồn lực với các mục tiêu cụ thể như sau:

- về hạ tầng giao thông nông thôn: Đảm bảo kết nối các xã, các vùng 
với nhau và với các đầu mối giao thông cửa ngõ bằng hệ thống giao thông 
đồng bộ, năng lực vận tải được nâng cao, giao thông được thông suốt, an
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toàn, 100% thôn biên giới có đường giao thông đến trung tâm đạt chuẩn 
Nông thôn mới.

- về hạ tầng du lịch: Từng bước hoàn thiện, phát triển đồng bộ, giải 
quyết cơ bản tình trạng thiếu và yếu về hạ tầng du lịch, các loại hình dịch vụ 
trên địa bàn huyện. Gắn việc đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch với bảo tồn văn 
hóa truyền thống của các dân tộc.

III. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
GIAO THÔNG NÔNG THÔN, HẠ TÀNG DU LỊCH

1. Nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông
Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh và nguồn vốn khác 

từ các Chương trình dự án trên địa bàn huyện để đầu tư xây dựng, nâng cấp 
và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (các tuyến đường huyện, 
đường xã, đường liên xã, liên thôn bản, sửa chữa nâng cấp cầu dân sinh bị 
xuống cấp).

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng mới các tuyến đường giao thông 
nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cơ 
chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng làm. Phấn đấu đến năm 2025, hoàri 
thành cứng hóa mặt đường trên 254,8 km đường giao thông nông thôn. Đầu 
tư xây dựng và hoàn thiện 33,0 km đường bê tông từ 1,5 - 3,5m đường vành 
đai biên giới.

2. Nhiệm vụ phát triển hạ tầng du lịch
Huy động đa dạng mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch, 

các dịch vụ du lịch để phát huy thế mạnh và khai thác có hiệu quả tiềm năng 
lợi thế của địa phương.

Ưu tiên phát triển một số công trình hạ tầng du lịch tập trung tại khu 
trung tâm huyện và các xã trong vùng có di sản, di tích ruộng bậc thang, các 
khu vực có tiềm năng phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận 
hành hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình phát triển du 
lịch trên địa bàn huyện.

Kết hợp phát triển hạ tầng du lịch với phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu; kết hợp giữa phát 
triển hạ tầng du lịch với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

IV- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ HỆ 
THỐNG KÉT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, HẠ TẰNG 
DU LỊCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
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Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch cụ 
thể để tổ chức chỉ đạo, thực hiện; tuyên truyền, vận động mọi thành phần 
kinh tế và nhân dân tham gia đóng góp để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch.

2. về công tác quy hoạch
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới giao thông 

đường bộ trên địa bàn đê tích hợp vào quy hoạch tỉnh; quản lý chặt chẽ danh 
mục công trình các giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng trong Quy hoạch, 
chương trình và kế hoạch đã được phê duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công trình theo thứ tự ưu tiên phục 
vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, du lịch, vùng khó khăn, vùng có 
di tích lịch sử văn hóa, vùng có khả năng phát triển kinh tế hàng hóa nông 
nghiệp nông thôn.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông, hạ tầng du lịch

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý 
trong khai thác sử dụng công trình. Không để tình trạng đầu tư dàn trải, 
công trình kém chất lượng, không tuân thủ các quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đe cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây 
dựng và tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
nông thôn, hạ tầng du lịch, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi. Coi trọng công 
tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý 
chất lượng, khai thác sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông 
thôn, hạ tầng du lịch.

4. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển 
hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch

Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Xây dựng kế 
hoạch đầu tư phát triển trung hạn, dài hạn thay cho kế hoạch phân bổ vốn đầu 
tư hằng năm, trong đó ưu tiên cho những công trình trọng điểm. Nâng cao 
năng lực quản lý đầu tư theo hướng người quyết định đầu tư phải cân đối khả 
năng bố trí vốn trước khi phê duyệt dự án đầu tư, chịu trách nhiệm quyết định 
hình thức lựa chọn nhà thầu và chất lượng, hiệu quả của dự án.

Tiếp tục thực hiện hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; khuyến 
khích, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng kết 
cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch ở vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. lồng ghép các chương trình, dự án khác để đầu tư xây dựng 
hoàn chỉnh hệ thống giao thông đạt quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác sử 
dụng lâu dài. Xây dựng cơ chế hỗ trợ xi măng, kinh phí để đầu tư hệ thống 
đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.
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Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thu hồi đất, đền 
bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông 
thôn, hạ tầng du lịch theo hướng rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là công trình trọng 
điểm. Có kế hoạch tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân khi bị thu 
hồi đất, đồng thời vận động sự tự nguyện chấp hành và tham gia đóng góp 
tích cực của người dân.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu 
hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng du lịch

Chấp hành nghiêm việc áp dụng hệ thống định mức, đơn giá, quy 
chuẩn kỹ thuật, chế độ lập và duyệt dự toán, quyết toán, kiểm toán, chế tài xử 
phạt để quản lý, đánh giá, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng công trình; 
chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Hoàn thiện cơ chế phân cấp đầu tư, phân bổ nguồn vốn để vừa phát huy 
tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các 
cấp, vừa bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm 
tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã 
hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm trong đầu tư phát triến 
kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực 
hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế 
hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có 
hiệu quả, hàng năm sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Huyện ủy kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân. Tạo tinh thần và sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của 
các tầng lớp nhân dân để Nghị quyết được triển khai hiệu quả.

3. Giao ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của các chi, đảng bộ.

4. Giao ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích 
cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
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5. Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt và tăng cường lãnh đạo, 
tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân 
trong huyện để thực hiện.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí thành viên đoàn công tác theo 
Quyết định số 198 của BTV Tỉnh uỷ,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND - ƯBND huyện,
- Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy,
- Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN ỦY

Vũ Mạnh Hà


