
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND         Bắc Sơn, ngày        tháng  10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 về Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông,  

đô thị huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

 Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU ngày 22/9/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về Phát triển hạ tầng kinh tế - 

xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 – 

2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế, 

đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Tập trung huy 

động mọi nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm 

là kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn; xây dựng 

chợ, nâng cấp cải tạo lưới điện, xây dựng hồ, đập, kênh mương, cụm công nghiệp... 

Ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn 

trên địa bàn huyện. 

2. Một số mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025, Tiếp tục duy trì tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm 

xã đạt 100%, đường xã đạt trên 80%; đường trục thôn đạt 73,38%, đường ngõ xóm 

82%. Trong đó ưu tiên hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông của 05 xã điểm trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã đạt tiêu chí nông thông 

mới nâng cao. 

b) Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 

99%; tỷ lệ dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99,5%; tỷ lệ hộ dân được sử 

dụng điện đạt 99,5%. 
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c) Tăng cường công tác quản lý và khuyến khích các thành phần đầu tư phát 

triển ngành thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường đầu tư phát triển hạ 

tầng thương mại, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ nông thôn, chợ đầu mối, tạo cơ sở 

vật chất cho phát triển thương mại. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

a) Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2025 

và định hướng đến 2030, thực hiện triển khai Đề án phát triển giao thông nông 

thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025. 

b) Hệ thống đường huyện: Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa, tăng cường bảo 

dưỡng sửa chữa duy trì khả năng khai thác sử dụng các tuyến đường huyện tạo 

điều kiện phát triển khu vực nông thôn, đồng thời đảm bảo hoàn thành tiêu chí giao 

thông các xã điểm. Hoàn thành cải tạo, nâng cấp và cứng hóa trên 48,4km đường 

huyện bao gồm: 8,8km ĐH 70 (Tân Sơn - Lân Hát - Mỏ Hao), 8 km ĐH 77 (Tân 

Tri - Nghinh Tường); 31,6km ĐH 78 (Mỏ Nhài - Nhất Hoà - Vũ Lễ). 

c) Hệ thống đường xã, trục thôn, đường ngõ, xóm, thực hiện cứng hoá theo 

quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Lạng  Sơn về phê 

duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; 

Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 12/4/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề 

án phát triển giao thông nông thôn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Kết hợp 

lồng ghép các nguồn vốn để tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn gắn 

với chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động Nhân dân tham gia 

xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để 

nâng cao tỷ lệ cứng hóa mặt đường. Phấn đấu xây dựng được 58,07km mặt đường 

bê tông xi măng, nâng tỷ lệ cứng hoá đường xã lên 221,49km/276,24km đạt 

80,18% vào năm 2025. 

d) Hệ thống đường đô thị: Đáp ứng công tác chỉnh trang đô thị các tuyến 

đường đô thị đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang chiều rộng mặt 

đường và vỉa hè chưa đạt theo kích thước quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục 

triển khai dự án mở rộng, nâng cấp mặt đường và vỉa hè thị trấn Bắc Sơn. 

đ) Xây dựng bến xe khách: Tiếp tục mở rộng đầu tư thực hiện nâng loại bến 

xe khách lên loại 4 đảm bảo đáp ứng tiêu chí, phục vụ nhu cầu nhân dân được tốt 

hơn. 

e) Đối với các cầu dân sinh vượt suối: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lạng 

Sơn, Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ tập trung đầu tư hoàn thành một số cầu 

theo các chương trình dự án, phấn đấu đến năm 2025 đầu tư hoàn thành đầu tư xây 

dựng 08 cầu dân sinh đề xuất theo Dự án cầu dân sinh địa phương (LRAMP). 

2. Phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu 
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  - Hồ đập, thủy lợi: Tập trung sửa chữa, nâng cấp an toàn Đập hồ Thâm 

Chao xã Chiêu Vũ; đập Hồ Rọ Nghè, Hồ Tá Thung xã Long Đống; hồ Thâm 

Thoong xã Vũ Lăng; Đập Phai Nam và Hồ Khuôn Ngần xã Đồng Ý. 

  - Hạ tầng kênh mương: Sửa chữa, bảo trì kiên cố hóa hệ thống kênh mương 

hồ Thâm Chao; hồ Vũ Lăng; hồ Phai Thuống xã Trấn Yên; Mương Phai Giáo; 

mương Phai Trang; mương Quánh và mương Phai Loóng xã Bắc Quỳnh.     

3. Phát triển hạ tầng công nghiệp và cung cấp điện 

- Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiêp: Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật 02 Cụm công nghiệp Bắc Sơn. 

- Hạ tầng cung cấp điện: Đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành đầu tư cải tạo 

24,12km đường dây hạ áp trên địa bàn huyện.  

4. Phát triển hạ tầng thương mại 

Phấn đấu đến năm 2025 xây mới và cải tạo các chợ xã còn lại theo kế hoạch 

và 01 siêu thị, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử, phấn đấu có trên 

50% người dân thị trấn mua sắm bằng hình thức trực tuyến. 

5. Công tác phát triển quy hoạch 

- Triển khai Lập Đề án thị trấn Bắc Sơn, hoàn thiện hồ sơ để công nhận Thị 

trấn Bắc Sơn đạt Đô thị loại V. 

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, có cơ chế thu hút vốn đầu tư từ mọi thành 

phần kinh tế để tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 – 2035 (giai đoạn 1, năm 2021 - 2025) theo kế hoạch số 154/KH-

UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn: 

+ Khu đô thị phía Tây, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; 

+ Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn thuộc thị trấn 

Bắc Sơn và một phần xã Bắc Quỳnh và xã Long Đống, huyện Bắc Sơn;  

+ Khu đô thị mới Hữu Vĩnh, thuộc thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn;  

+ Khu đô thị phía Bắc thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. 

- Phát triển quy hoạch khu đô thị trung tâm các xã Vũ Lễ, Trấn Yên, Nhất 

Hòa, Vũ Sơn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo hướng đi 

vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn. 

2. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch mang tầm nhìn chiến lược 

dài hạn; lập kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực từng bước thực hiện quy hoạch đảm 

bảo tính đồng bộ trong quá trình đầu tư. Rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt, 
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đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với nhiệm vụ 

giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện công bố, công khai các quy hoạch đã duyệt theo 

quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã 

duyệt. 

3. Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương, vốn ODA... và huy 

động vốn ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân triển 

khai thực hiện các dự án... để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị. 

4. Rà soát các danh mục dự án đang thực hiện đầu tư để điều chỉnh, phân kỳ 

đầu tư một số dự án giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp điều kiện phát triển thực 

tế, tập trung vốn cho các dự án có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Quản lý chặt chẽ từ bước lập, thẩm định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu 

khả thi đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật để việc đầu tư thực sự hiệu quả. Chỉ khởi 

công mới các dự án thực sự cấp bách, dự án quan trọng. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng 

theo quyết định phê duyệt dự án. Chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc 

của Nhà đầu tư để có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. 

6. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí phát sinh do kéo 

dài dự án. 

7. Tập trung huy động nhiều nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng, phát triển 

kết cấu hạ tầng, kết hợp các chương trình đầu tư lồng ghép để đầu tư xây dựng; đẩy 

mạnh việc kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện; tiếp tục thực 

hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư hợp lý dành riêng cho các 

vùng khó khăn, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng. 

8. Phân công rõ trách nhiệm các chủ thể, cá nhân tham gia trong quá trình 

thực hiện quản lý dự án, quản lý chất lượng dự án đầu tư nhằm đảm bảo tránh thất 

thoát, lãng phí vốn trong đầu tư. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ 

quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; đề 

xuất xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND 

huyện để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kịp thời. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho 

UBND huyện phân bổ các nguồn vốn theo kế hoạch, đề xuất các giải pháp huy 

động nguồn vốn xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị trên 

địa bàn. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu cho UBND huyện về 

phương án giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án, tạo quỹ đất để đấu giá đất. 

Hướng dẫn các đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn hoàn tất các thủ tục xin 
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đơn vị chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất). 

4. Uỷ bân nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan chức năng 

có liên quan tổ chức tiến hành rà soát, thống kê hiện trạng, bổ sung quy hoạch 

chung, quy hoạch chi tiết về xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, trình 

UBND huyện phê duyệt điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện 

nay. Chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp với các thôn, khu phố hàng năm xây 

dựng kế hoạch làm đường giao thông nông thôn. 

         Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng 

giao thông, đô thị giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PKT&HT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lộc Quang Hòa 
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