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THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ 
Về các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Tràng Định 

----- 
 

 Sau khi xem xét các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Tràng Định tại buổi 
làm việc ngày 12/8/2021 (Báo cáo số 161-BC/HU, ngày 09/8/2021 của Huyện ủy 
Tràng Định), 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: 
 1.1. Quan tâm xem xét Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, có cơ 
chế ưu tiên hơn trong huy động nguồn lực để làm đường giao thông nông thôn đối 
với một số xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Quan tâm ưu tiên nguồn lực để phát 
triển kênh mương, nội đồng, các trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông 
lâm nghiệp 

 1.2. Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, cứng hóa một số tuyến đường tỉnh, 
huyện gồm: Tuyến Tân Tiến - Đoàn Kết - Khánh Long; Tuyến Tân Tiến - Vĩnh 
Tiến - kéo dài đến Khánh Long; Tuyến Bình Độ - Trung Thành; Tuyến Bình Độ - 
Đào Viên; Tuyến từ Tỉnh lộ 226 (xã Đề Thám) - Khau Luông - Hang Dường (Kim 
Đồng) - Khuổi Biắp - Pác Han (Tân Tiến) giao với Quốc lộ 3B; Tuyến Nà Cạo 
(Chí Minh) - Pò Kiền (Tân Tiến). Kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu mở mới đoạn 
Quốc Lộ 3B tránh đèo Khau Đang ra cửa khẩu Nà Nưa (xã Quốc Khánh). Vì đèo 
Khau Đang dốc, cua gấp khúc các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu 
qua cửa khẩu Nà Nưa gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. 

 1.3. Quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất đối với các 
trường học ở các xã khó khăn, biên giới; hỗ trợ huyện xây dựng thêm 29 phòng 
học, phòng chức năng đối với các trường học (đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định 
mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo) trên địa bàn huyện, cụ thể: Trường Mầm non 
10/10 thị trấn Thất Khê thiếu 09 phòng học; Trường THCS Thất Khê thiếu 04 
phòng học và 01 phòng họp Hội đồng Nhà trường; 15 trường từ Tiểu học đến 
THPT thiếu mỗi trường 01 phòng Tin học. 

 1.4. Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực nông lâm nghiệp cần rõ 
trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế vận hành tạo sự thống nhất trong thực hiện và sự 
chủ động của ngành chức năng và mỗi huyện.  

 1.5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng bám sát yêu cầu nhiệm vụ, hướng dẫn, 
giúp đỡ các huyện thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, nhất là khâu kết nối tiêu thụ sản 
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phẩm, tạo lập gian hàng trên các sàn Thương mại điện tử; giúp đỡ huyện giới thiệu, 
quảng bá, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến nông lâm sản tại huyện. 

 1.6. Quan tâm đầu tư nguồn lực cho các huyện biên giới xây dựng đường giao 
thông từ đường tuần tra lên các cột mốc biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho địa 
phương và các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ, tuần tra thực hiện nhiệm vụ. 

 1.7. Quan tâm hỗ trợ chính sách Bảo hiểm y tế, hỗ trợ điều kiện học tập cho 
học sinh, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, sóng điện thoại đối với các thôn, các xã 
khó khăn, xã biên giới (do ảnh hưởng từ thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, 
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 
18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc). 

 2- 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 Tràng Định trước ngày 

10/10/2021. 

(Gửi kèm bản phôtô Báo cáo số 161-BC/HU, ngày 09/8/2021 của Huyện ủy 

Tràng Định). 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Huyện ủy Tràng Định, 
- Văn phòng UBND tỉnh, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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