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Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện uỷ Bình Gia 

----- 
 

 

Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Bình Gia tại buổi làm 
việc ngày 27/8/2021 (Báo cáo số 157-BC/HU, ngày 10/8/2021 của Huyện ủy Bình 
Gia), 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. Các kiến nghị, đề xuất, gồm: 

- Đề nghị quan tâm, đề xuất với Trung ương về việc có cơ chế đối với vùng 
đồng bào, dân tộc thực hiện quản lý diện tích rừng lớn để khai thác, chặt tỉa gỗ 
rừng sản xuất, rừng tự nhiên; do hiện nay, theo Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 
12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên 
trên phạm vi cả nước. 

- Quan tâm kêu gọi đầu tư 01 nhà máy chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. 

- Đề nghị hỗ trợ nghiên cứu giá trị dinh dưỡng cây Mác mật; hỗ trợ xây 
dựng nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Mác mật của huyện. 

- Đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa 02 tuyến đường huyện với 
tổng số 21,2 km với tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng (tuyến ĐH 64 Khuổi Lào - Yên 
Lỗ 14,7 km; tuyến ĐH 65 Hòa Bình - Tân Hòa 6,5km). Sớm triển khai tuyến đường 
tỉnh lộ 226 từ thị trấn Bình Gia đến xã Hồng Phong chiều dài 22 km; tại điểm đầu 
và điểm cuối của dự án, đầu tư xây dựng thành khu đô thị để phát triển khu dân cư 
tập trung khoảng 30 ha thuộc thị trấn Bình Gia và 20 ha thuộc xã Hồng Phong. 

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới trụ sở UBND huyện để đảm bảo 
phòng làm việc cho các cơ quan chuyên môn của huyện hiện nay đã xuống cấp. 

Đề nghị sớm ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ các đối tượng khó 
khăn chịu tác động bởi Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 
Quyết định 433/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

2- Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
tham mưu, trả lời kiến nghị của Huyện uỷ Bình Gia về kiến nghị sớm có hướng 
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dẫn về việc tách Trung tâm Chính trị huyện theo Hướng dẫn số 05-HD/TW ngày 
19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy 
định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Chính trị huyện.  

3. Huyện ủy Bình Gia chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

4. 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 Bình Gia trước ngày 
10/11/2021.  

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

(Gửi kèm bản phô tô Báo cáo số 157-BC/HU, ngày 10/8/2021 của Huyện ủy 
Bình Gia). 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Huyện ủy Bình Gia, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Huy 
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