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BÁO CÁO
Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai và các đề án phát triển thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ
thực hiện lập Quy hoạch tỉnh như sau:
I. TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH TỈNH
1. Kết quả đã thực hiện:
Theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/12/2019 về phê duyệt lập nhiệm
vụ Quy hoạch tỉnh Lào Cai của Thủ tướng Chính phủ quy định tiến độ hoàn
thành không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt (hạn
cuối là tháng 12/2021). Theo quy định Luật Quy hoạch năm 2017 thì việc triển
khai lập Quy hoạch tỉnh được thực hiện qua 8 bước, tính đến thời điểm hiện tại
tỉnh Lào Cai đã thực hiện xong 04 bước (gồm: Bước 1: Xây dựng nhiệm vụ lập
quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt (Đã hoàn thành tháng 12/2019). Bước 2: Xây dựng đề cương và
lập 29 đề án phát triển của các sở, ngành, UBND cấp huyện. Bước 3: Lựa chọn
tổ chức tư vấn lập quy hoạch Bước 4: Đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch
tỉnh); đang triển khai ở Bước 5: Lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định tại
Điều 19 của Luật Quy hoạch, cụ thể:
- Nội dung đã thực hiện: Đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (2/2
Bộ đã có VB tham gia); 13 tỉnh trung du miền núi phía Bắc (13/13 tỉnh tham
gia1); 04 chuyên gia đầu ngành (4/4 chuyên gia đã có VB tham gia2); các đồng
chí Ban Thường vụ và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh (đã nhận được ý kiến
của các đồng chí Ban Thường vụ, 10 ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và gửi toàn bộ ý kiến tham gia cho
đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa đảm bảo theo quy định (Có bản giải trình
tiếp thu kiến kèm theo, Phụ lục I).
- Nội dung đang thực hiện: Tiếp tục gửi lấy ý kiến Bộ, ngành Trung ương
(20 bộ, ngành) theo quy định tại Điều 32, Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày
07/5/2019 về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (UBND tỉnh đã có
Văn bản số 3308/UBND-TH ngày 21/7/2021, hạn đến hết ngày 21/8/2021). Kết
quả: Tính đến ngày 05/10/2021 (đã hết hạn) có 18/20 bộ, ngành có văn bản tham

Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa
Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.
2 Các chuyên gia hàng đầu: (1) Đ/c Nguyễn Bá Ân – Chuyên gia cao cấp VPCP; (2) Đ/c Dương Mạnh Hùng –
Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch – Bộ KHĐT; (3) Đ/c Vũ Nguyên Các – Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản
lý Quy hoạch – Bộ KHĐT; (4) Đ/c Trần Trọng Hanh – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
1

gia ý kiến3; 03 bộ, ngành chưa có ý kiến tham gia gồm: (1) Bộ Tài nguyên và
Môi trường, (2) Văn phòng Chính phủ.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4335/UBND ngày
09/9/2021 về triển khai một số nội dung về lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, đã có 15 sở, ngành có ý kiến tham gia
và giải trình các ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, còn 04 đơn vị chưa rà
soát, bổ sung các nội dung theo lĩnh vực ngành quản lý4 và 03 đơn vị chưa
có văn bản giải trình làm rõ các nội dung tham gia ý kiến của Bộ, ngành
Trung ương 5. Đối với 9 huyện, thành phố, thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ
trì, phối hợp với các sở: Công thương, Nông nghiệp – PTNT, Giao thông vận tải
– Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc trực tiếp với từng địa
phương (gồm: Bí thư, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố), đến nay 9/9 huyện cơ
bản đã hoàn thành phương án phát triển vùng và liên vùng.
Bước 6: Trình nội dung phương án phân bổ đất đai và khoanh vùng đất đai;
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) và trình Hội đồng
thẩm định quy hoạch Quốc gia.
- Nội dung đã thực hiện: Về phương án phân bổ đất đai và khoanh vùng đất đai
theo quy định theo khoản 7, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020
của Chính phủ; nội dung này UBND tỉnh đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy
nhiên, tại Nghị định số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ
và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ
2021-2030, thì Quy hoạch tỉnh Lào Cai là một trong 9 địa phương không phải chờ ý
kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án phân bổ đất đai và
khoanh vùng đất đai mới được trình Hội đồng thẩm định Quốc gia.
- Nội dung đang thực hiện: Tổ chức đánh giá tác động môi trường chiến
lược (ĐMC), Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu dự
án, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2021.
- Nội dung chưa thực hiện: Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch Quốc gia.
Còn 02 bước chưa triển khai là:
Bước 7: Hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy
hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
xem xét, thông qua quy hoạch làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bước 8: Hoàn thiện các nội dung thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai.
2. Dự kiến tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới
3 Các bộ, ngành đã có ý kiến tham gia: (1) Bộ Công an, (2) Bộ Tư pháp, (3) Bộ Thông tin và Truyền Thông,
(4) Bộ Khoa học và Công nghệ, (5) Ủy ban Dân tộc, (6) Bộ Ngoại giao, (7) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (8) Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, (9) Bộ Quốc phòng, (10) Bộ Giáo dục, (11) Bộ Nội vụ , (12) Bộ Nông nghiệp và PTNT, (13) Bộ Tài
chính, (14) Bộ Lao động – TBXH, (15) Bộ Giao thông vận tải), (16) Bộ Y tế, (17) Bộ Công thương, (18) Bộ Xây dựng.
4 Gồm: Sở Công thương, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công ty Điện
lực Lào Cai.
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Gồm: Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Y tế.
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- Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch Trung ương cho ý kiến thẩm định
chính thức và chỉnh sửa hoàn thiện xong trước ngày 20/11/2021.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
xem xét, thông qua làm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xong trước ngày
10/12/2021.
- Hoàn thiện các nội dung thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai xong trước ngày 15/12/2021.
II. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG
ƯƠNG VÀ CỦA CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC (LẦN 5):

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 bộ, ngành Trung ương và 13 tỉnh
Trung dư miền núi phía Bắc tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Quy hoạch tỉnh
với tổng số: 300 ý kiến, trong đó: Bộ Ngành Trung ương: 259 ý kiến; Các tỉnh
Trung du miền núi phía Bắc: 41 ý kiến. Qua rà soát cơ bản các ý kiến tham
gia đều có thể tiếp thu và giải trình và hiện nay cùng với sự tham gia của các sở,
ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn đang tiếp thu và
giải trình các ý kiến tham gia.
(Có phụ lục I chi tiết kèm theo)

III. NỘI DUNG DỰ THẢO QUY HOẠCH TỈNH LẦN VI
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
và Đơn vị tư vấn đã có 05 bản dự thảo chính:
- Dự thảo lần 1 xin ý kiến các sở, ngành, địa phương, các chuyên gia đầu
ngành (Quý I/2021);
- Dự thảo lần 2 xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh (tháng 4/2021);
- Dự thảo lần 3 xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí nguyên Lãnh
đạo tỉnh (tháng 5/2021);
- Dự thảo lần 4 xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng và 14 tỉnh Trung
du, miền núi phía Bắc (tháng 6/2021);
- Dự thảo lần 5 xin ý kiến 20 bộ ngành Trung ương (Đang thực hiện, theo
Văn bản xin ý kiến là hết 21/8/2021).
- Dự thảo lần 6 tiếp thu ý kiến của bộ ngành Trung ương và các sở, ngành,
địa phương (dự thảo trong buổi họp ngày hôm nay).
Qua các lần dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn
tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào bản dự thảo Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định
(đảm bảo bản dự thảo sau có tiếp thu chỉnh sửa mới so với bản quy hoạch trước)
Theo dự kiến đến khi hoàn thiện bản Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu
tư và Đơn vị tư vấn cần phải tiếp thu và chỉnh sửa thêm ít nhất 02 lần dự thảo
trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt: (1) Dự thảo xin ý kiến lại một số
bộ ngành Trung ương đã tham gia ý kiến còn chưa thống nhất (2) Dự thảo tiếp
thu ý kiến của Hội đồng thẩm định Quốc gia (3) Dự thảo tiếp thu ý kiến của Hội
đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3

(Có bản báo cáo các nội dung đã được chỉnh sửa bổ sung trong Quy hoạch
tỉnh hoàn thiện đến thời điểm hiện tại, phụ lục II kèm theo)
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
Để đảm bảo tiến độ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nội
dung cụ thể như sau:
(1) Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh tiếp
tục chủ động nắm bắt thông tin, bám sát các các bộ, ngành Trung ương tham gia
đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Lào Cai theo quy định tại Điều 32,
Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về quy định chi tiết một số điều của
Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 20/10/2021.
(2) Yêu cầu các đơn vị: Công thương, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH
Bộ đội biên phòng tỉnh, Công ty Điện lực Lào Cai cung cấp các nội dung theo Văn
bản số 4335/UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; các đơn vị: Giao thông vận tải
– Xây dựng, Y tế, Công thương giải trình làm rõ các nội dung tham gia ý kiến của
Bộ, ngành Trung ương chủ quản để bổ sung vào dự thảo quy hoạch tỉnh.
Đồng thời tiếp tục giao cho Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương các cơ quan, đơn vị rà soát lại các nội dung đã được tiếp thu, rà
soát, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình từng nội dung theo yêu cầu của các Bộ, ngành
Trung ương đối với bản dự thảo lần này, nếu có ý kiến bổ sung, cần làm rõ thêm
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định,
hoàn thành trước ngày 20/10/2021.
(3) Kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trực tiếp đọc,
tham gia ý kiến vào bản Dự thảo lần 6, trong đó trọng tâm là các nội dung quyết
định như: Các kịch bản phát triển; mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể;
các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch; Phương án phát triển
các ngành quan trọng trên địa bàn; Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, sân
g… đặc biệt là phương án vùng huyện (các huyện, thị xã, thành phố) đang đề
xuất nhiều nội dung vượt qua ngưỡng dự kiến quy hoạch của các ngành quản
lý….làm căn cứ để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện trước khi UBND tỉnh ký
trình Hội đồng thẩm định Trung ương, hoàn thành trước ngày 15/10/2021.
Trên đây là Báo cáo tiến độ lập Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo
cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chỉ đạo./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các sở: Tài chính, Giao thông vận tải &Xây dựng,
Nông nghiệp - PTNT, Công thương, Tài nguyên &
MT, Khoa học & CN, Văn hóa, Thể thao & DL,
Giáo dục & ĐT, Y tế, Lao động - TBXH, Thông tin
và Truyền thông;
- Lưu: VT, THQH.

Phan Trung Bá
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