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THÔNG BÁO 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 
về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Văn Quan 

----- 
 

Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Văn Quan tại buổi làm 

việc ngày 17/8/2021 (Báo cáo số 166-BC/TU, ngày 10/8/2021 của Huyện uỷ Văn 

Quan), Thường trực Tỉnh uỷ có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, 

giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị, 

đề xuất vượt quá thẩm quyền, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo 

cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. 

2. Các kiến nghị, đề xuất, gồm: 

2.1. Đề nghị xem xét bố trí nguồn vốn xây dựng cầu thay thế ngầm Pác Làng 

thuộc tuyến đường ĐH.50 (Điềm He - Song Giang), huyện Văn Quan đã được đầu 

tư từ lâu. Hiện trạng là cầu kết hợp ngầm tràn khi vào mùa mưa lũ tại vị trí ngầm 

thường xuyên ngập, giao thông đi lại khó khăn. 

2.2. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan để huyện có cơ sở triển khai 

lập quy hoạch chi tiết và thực hiện đầu tư các dự án. 

2.3. Đề nghị tỉnh có cơ chế đặc thù hỗ trợ đối với những xã vùng III vừa đạt 

chuẩn nông thôn mới về đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ bảo 

hiểm, học phí cho con em các dân tộc thiểu số... góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống người dân, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. 

2.4. Quan tâm chỉ đạo các ngành, các doanh nghiệp đầu tư các trạm phát 

sóng ở các khu vực vùng sâu, vùng xa để Nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin, 

tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế số đang được triển khai trên địa bàn. 

2.5. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, huyện thực hiện sáp nhập 62 thôn 

và 06 khối phố thành 31 thôn và 03 khối phố (giảm 31 thôn, 03 khối phố); sắp xếp 

lại 12 đơn vị hành chính cấp xã thành 05 xã, thị trấn (giảm 07 xã); sáp nhập 13 cặp 

trường và 22 điểm trường trên địa bàn (giảm 7 trường). Sau khi sáp nhập gặp một 

số khó khăn (nhà văn hóa chật hẹp không đảm bảo tiêu chuẩn cũng như không đáp 

ứng được nhu cầu sử dụng; đường giao thông kết nối giữa các xã, thôn cũ và mới 
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một số chưa được cứng hóa, xuống cấp, người dân đi lại khó khăn; mạng thông tin 

một số khu vực chưa đáp ứng nhu cầu liên lạc...)... đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế 

hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã, thôn, khối phố sau sáp nhập 

(đường, cầu giao thông; nhà văn hóa; trạm phát sóng...). 

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ kết 

quả giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất của huyện Văn Quan trước ngày 

31/10/2021. 

Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. 

(Gửi kèm bản phô tô Báo cáo số 166-BC/TU, ngày 10/8/2021 của Ban Thường 

vụ Huyện uỷ Văn Quan). 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Văn Quan, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 
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