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Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, kế 

hoạch 5 năm 2016-2020, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có tiền 

lệ, đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng trên toàn thế giới, diễn biến phức tạp, 

chưa xác định thời điểm kết thúc đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội; tình hình thời tiết diến biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh liên tiếp 

xảy ra mưa đá, giông lốc; dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhưng ảnh 

hưởng vẫn còn kéo dài.  

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự 

nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh, với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và 

quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong 

6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh 

được đảm bảo, kết quả cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Với việc đại dịch Covid-19 xảy ra, lây lan toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo 

của Trung ương, của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung 

thời gian và nguồn lực chỉ đạo các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị vào 

cuộc, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và toàn diện các giải pháp 

trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, với nguyên tắc "khóa chặt các nguy cơ 

từ bên ngoài, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, 
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điều trị hiệu quả, bảo vệ tính mạng của Nhân dân là tối thượng"; UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành kế hoạch, kịch bản 

ứng phó với các cấp độ và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chỉ đạo của 

Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh.  

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở xác định công tác phòng chống dịch 

là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu cần ưu tiên dành nguồn lực để triển 

khai thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản để ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết 

quả tích cực trên các lĩnh vực: Bố trí 11 bệnh viện có khả năng thu dung điều trị 

cho 210 giường bệnh, gần 700 giường cách ly; xây dựng kế hoạch thành lập 

Bệnh viện dã chiến với quy mô 200 giường, khi cần thiết có thể mở rộng lên 500 

giường; thành lập 14 đội phản ứng nhanh sẵn sàng kính hoạt thực hiện nhiệm 

vụ; thành lập 12 đội điều tra, xác minh của tỉnh, 47 đội của các huyện, thành phố 

để xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm, người nhiễm Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; thành lập 17 cơ sở cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 

cách ly cho trên 2.000 người và có phương án mở rộng theo nhu cầu thực tế; 

thành lập 04 chốt kiểm soát dịch liên ngành; 64 tổ tuần tra chốt chặn tại các 

đường mòn, lối mở để tăng cường kiểm soát nguồn lây (38 tổ cố định và 26 tổ 

kiểm soát lưu động), đến nay đã tiếp nhận 186 công dân Việt Nam do Trung 

Quốc trao trả, phát hiện 691 trường hợp nhập cảnh trái phép đã đưa vào cách ly 

y tế, phát hiện 112 trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép và 01 công dân 

Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã vận động người 

dân quay trở về nhà; 100% các thôn, bản, tổ dân phố thành lập tổ tự quản/tổ 

phòng chống dịch. 

Triển khai giám sát chặt chẽ các trường hợp có yếu tố dịch tễ tại cửa khẩu, 

đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, tại cơ sở y tế, khu vực cách ly, tại các 

chốt kiểm dịch, kịp thời phát hiện, cách ly, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, thu 

dung điều trị; đến ngày 15/6/2020 đã tổ chức cách ly, theo dõi sức khoẻ cho 

14.884 người có yếu tố dịch tễ, trong đó 14.851 người hoàn thành cách ly theo 

quy định, hiện còn 33 người đang được cách ly, theo dõi. Triển khai các biện 

pháp khoanh vùng, cách ly, điều tra, xác minh làm rõ (43 F1, 700 F2, trên 3.000 

F3), không để dịch lây lan ra cộng đồng sau khi phát hiện ca bệnh xác định đầu 

tiên ngày 24/3/2020. 

Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, 

biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, các quy định về cách ly toàn xã hội theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác thông tin, định hướng dư 
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luận, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông 

tin không chính xác, thông tin bịa đặt, kính động, gây hoang mang, lo lắng, ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân. Lập fanpage trên facebook, đường dây nóng 

của Ban Chỉ đạo tỉnh, của ngành y tế và các địa phương, đơn vị để sẵn sàng tiếp 

nhận, giải đáp và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp 

phòng, chống. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần quan trọng nâng cao 

nhận thức, ổn định tư tưởng, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước, của tỉnh, chung sức quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch.  

Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg, số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các biện pháp phòng 

chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách; trong nhà trường, khu du lịch, 

cơ sở giáo dục và khu vực công cộng khác. Thực hiện các biện pháp bình ổn thị 

trường hàng hoá thiết yếu, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, không để tình trạng 

khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý; giữ vững ổn định xã hội và an ninh trật tự 

tại các cơ sở cách ly; đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị tình hình dịch bệnh của tỉnh được kiểm soát tốt, trên 90 ngày qua toàn 

tỉnh không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn để có thể 

đạt mục tiêu kép là tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả và từng bước phục hồi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế như: Chỉ thị số 11/CT-TTg về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; triển khai kịp thời Nghị định 

số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Phân bổ kinh 

phí, phê duyệt, ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng chi trả, hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; đã thực 

hiện hỗ trợ cho 635 người có công, 7.766 đối tượng bảo trợ xã hội, 

144.514/146.353 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 2.222/2.285 đối 

tượng thuộc nhóm người lao động hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện để 

hưởng trợ cấp thất nghiệp; tổng kinh phí đã hỗ trợ là 120.938,75 triệu đồng, hiện 

đang tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các đối tượng còn lại, theo quy định. Ban 

hành kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoàn động sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ. 

2. Về phát triển kinh tế 
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2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, Đề án, chính 

sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn(1), tổ chức 

hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại 

huyện Tân Uyên. Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực 

hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp(2), hướng dẫn làm đất, chuẩn bị 

giống, phân bón, vật tư để gieo trồng kịp thời vụ. 

- Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 

45.326 ha, diện tích đã thu hoạch ước đạt 8.338 ha, sản lượng ước đạt 42.370 

tấn(3), bằng cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch xong lúa vụ đông xuân, triển khai 

sản xuất vụ mùa. Tiếp tục chăm sóc diện tích 7.195 ha chè hiện có, trong đó diện 

tích chè trồng mới ước đạt 200 ha, bằng 33,3% kế hoạch, tăng 5% so với cùng 

kỳ năm trước, sản lượng chè tươi 6 tháng ước đạt 17.000 tấn, bằng 48,6% kế 

hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây ăn quả hiện có là 6.161 

ha, trong đó trồng mới được 100 ha(4) bằng 66,7% kế hoạch; sản lượng thu 

hoạch đạt 22.000 tấn, bằng 39,4% kế hoạch.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, khống chế Dịch tả 

lợn Châu Phi(5), tiến hành kiểm tra, thẩm định điều kiện công bố hết dịch 47 xã 

theo quy định, tỉnh đã công bố hết dịch vào tháng 3/2020. Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi(6). Do ảnh hưởng của 

                                                           
1 Ban hành các Quyết định: Số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp 

các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới giai đoạn 2020-2025; số 29/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 phê duyệt Đề 

án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; số 30/QĐ-UBND ngày 

14/01/2020 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020-2025; số 02/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, 

công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh… 

2 Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ: 73 tấn giống lúa thuần với diện tích 1.048 ha (đạt 17,5% kế hoạch); 71 tấn 

giống ngô lai với diện tích 3.776 ha (đạt 28,8% kế hoạch); hỗ trợ phát triển cây chè cho vùng nguyên liệu tập 

trung với diện tích 100 ha (đạt 16,8% kế hoạch);  hỗ trợ 35 tấn vôi cải tạo ruộng với diện tích ước đạt 74 ha (đạt 

10% kế hoạch).  
3 Trong đó: Diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân 6.807 ha, vượt kế hoạch 0,4%, diện tích thu hoạch 6.383 ha, sản 

lượng ước đạt 35.370 tấn, đạt 95% kế hoạch; lúa mùa gieo cấy ước đạt 17.800 ha, đạt 78% kế hoạch; lúa nương 

2.985 ha, vượt kế hoạch 11,4%. Đã triển khai được 1.412 ha lúa hàng hóa tập trung sử dụng một số giống lúa 

chất lượng như: J02, Séng cù, PC6, Hương thơm số1, Nếp 97..., sản lượng ước đạt 7.766 tấn. Gieo trồng cây ngô 

vụ Xuân Hè ước đạt 17.734 ha, vượt kế hoạch 1,1%, diện tích thu hoạch 1.955 ha, sản lượng ước đạt 7.000 tấn.  
4 Chanh leo 55 ha, chuối 41 ha, cây ăn quả khác 4 ha.   
5 Ngày 08-09/6/2020 trên địa bàn phường Quyết thắng - Thành phố Lai Châu xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

làm 04 con lợn bị chết của 01 hộ gia đình. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP Lai Châu đã tiến hành tiêu hủy, 

phun tiêu độc khử trùng theo quy định.  
6 Trong 6 tháng đầu năm xảy ra bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò làm cho 170 con gia súc nhiễm 

bệnh, số gia súc khỏi bệnh 146 con, số gia súc chết 16 con, số gia súc đang điều trị 08 con. Tổng diện tích cây 
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dịch bệnh Covid-19 cùng với giãn cách xã hội làm cho giá con giống tăng cao, 

vật tư, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi không được nhập vào tỉnh kịp thời, gây 

khó khăn đến công tác tái đàn, tổng đàn gia súc có xu hướng giảm, ước đạt 

290.955 con, bằng 88,2% kế hoạch; công tác nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục duy trì 

ổn định, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt ước đạt 1.034 tấn, đạt 39,4% kế 

hoạch.  

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để trồng rừng mới năm 

2020 đảm bảo tiến độ, kế hoạch(7). Triển khai thực hiện chính sách chi trả tiền 

dịch vụ môi trường rừng theo quy định(8). 

2.2. Sản xuất công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị 

- Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 

2010) đạt 1.616 tỷ đồng, bằng 26,39% kế hoạch năm, giảm 19,9% so với cùng 

kỳ năm trước(9). Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Điện sản xuất 1.356 

triệu kWh; đá xây dựng 271.227 m3; chè các loại 2.736 tấn; gạch xây dựng 

32,04 triệu viên; nước máy sản xuất 2,435 triệu m3; quặng các loại 1.120 tấn; xi 

măng 3.952 tấn.  

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN: Chỉ đạo giao 

chi tiết đến các đơn vị thực hiện và triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 

2020. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020 là 2.260,5 tỷ đồng, 

giải ngân đến ngày 15/6/2020 là 826,1 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch đã giao chi 

tiết, tăng 1,4 điểm % so với cùng kỳ năm trước (đã trừ các nguồn vốn chưa được 

phân bổ chi tiết do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, phải chờ ý 

kiến của Trung ương). 

- Thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung 

thành phố Lai Châu, điều chỉnh cục bộ quy hoạch của một số huyện, thành phố; 

thẩm định nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

                                                                                                                                                                                     

trồng nhiễm sâu bệnh là 2.430 ha, giảm 877 ha so với cùng kỳ năm trước; tổng diện tích được phòng trừ 1.460 

ha 
7 Đã chuẩn bị được 6,1 triệu cây giống, hiện đang tiếp tục hợp đồng với đơn vị cung ứng để đáp ứng đủ số lượng 

cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2020; Tiến hành phát dọn thực bì được 1.067,68 ha; cuốc hố 965,15 

ha; trồng rừng mới được 730 ha (quế 670 ha, sơn tra 60 ha). Tổ chức 457 cuộc họp trong cộng đồng dân cư, thôn 

bản với 32.724 lượt người dân tham gia; Tuyên truyền đến 07 trường học với 2.746 lượt học sinh tham gia; triển 

khai ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR tới 7.769 lượt hộ gia đình 
8 Đã thực hiện chi trả xong tiền DVMTR năm 2019 với tổng số tiền 542.023,2 triệu đồng. Thu  tiền DVMTR là 

58.904,75 triệu đồng. 
9 Giá trị sản xuất công nghiệp chủ yếu phụ thuộc lĩnh vực năng lượng, do lượng mưa ít nên các nhà máy không đủ 

nước phát điện theo công suất thiết kế, sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt 1.356 triệu kWh, bằng 74% so với cùng kỳ 

năm trước; do dịch bệnh Covid-19, các nước Trung Quốc, Nam Á, Trung Đông, Đài Loan tạm dừng giao dịch hoạt 

động nhập khẩu sản phẩm chè,... 
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các đồ án: Khu đô thị thiên đường Mắc Ca tỉnh Lai Châu, Khu trung tâm thương 

mại và nhà ở Lai Châu, khu đô thị Tân Uyên; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án 

khu 5A - 7B thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên. Phối hợp với Bộ Giao thông 

vận tải, Đại sứ quán Úc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường nối thành 

phố Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

 2.3. Thương mại - dịch vụ 

- Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả được tập trung chỉ đạo thực hiện, tình hình thị trường giá cả hàng hóa 

cơ bản ổn định, hàng hóa trên thị trường phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và 

tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng 

đầu năm 2020 ước đạt 3.039,3 tỷ đồng, bằng 52,4% kế hoạch năm, giảm 12,2% 

so với cùng kỳ năm trước. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hàng hóa xuất nhập khẩu qua 

cửa khẩu Ma Lù Thàng 6 tháng đầu năm 2020 còn hạn chế. Tổng giá trị xuất 

nhập khẩu trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 30,67 triệu USD, bằng 

67,9% kế hoạch năm, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước Trong đó: giá trị 

xuất khẩu hàng địa phương đạt 5,7 triệu USD, bằng 37,3% kế hoạch năm, bằng 

51,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu của địa phương khác qua địa 

bàn tỉnh 19,7 triệu USD. 

- Dịch vụ vận tải tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển 

hàng hòa giao thương của Nhân dân, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của nhân dân 

trong dịp tết Nguyên đán. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo các doanh nghiệp vận 

tải, đơn vị khai thác bến xe, cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 

103,12 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Du lịch Lai Châu, ban 

hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai hoạt động 

hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh tây bắc mở rộng. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 

quảng bá online hình ảnh du lịch Lai Châu trên trang thông tin điện tử, các trang 

mạng xã hội,…. Triển khai Chương trình kích cầu du lịch do Hiệp hội du lịch 

Việt Nam phát động. Trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19, tổng lượt khách, tổng doanh thu du lịch đều giảm mạnh so với cùng 

kỳ năm trước; toàn tỉnh đón 117.718 lượt khách, đạt 31,4% kế hoạch, tổng 

doanh thu 141,352 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch; giảm 42,7% lượt khách và 

53,5% doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn 
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thông được nâng lên, toàn tỉnh có 1.809 trạm BTS, tăng 433 trạm so với cùng kỳ 

năm trước. 

3. Xây dựng nông thôn mới 

Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục chỉ 

đạo duy trì, nâng cao các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn; đôn đốc triển khai công 

tác phân bổ vốn, thực hiện các dự án đầu tư thuộc vốn chương trình xây dựng 

nông thôn mới; kiểm tra hiện trạng các tiêu chí và xây dựng giải pháp hỗ trợ các 

xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, hỗ trợ huyện Tân Uyên hoàn 

thành các tiêu chí đạt chuẩn, phấn đấu huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới vào năm 2020. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 

OCOP, tổ chức tập huấn và triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 

2020. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: Bình quân tiêu chí toàn tỉnh 

đến ước đạt 14,49 tiêu chí/xã, tăng 1,06 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm trước.  

4. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

 Chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh tăng 5,21% 

so với cùng kỳ năm 2019. CPI 6 tháng đầu năm tăng so với năm trước là do ảnh 

hưởng lớn từ chỉ số giá của nhóm thực phẩm tăng 15,41% (chủ yếu giá thịt lợn 

nguồn cung hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng), bên cạnh đó tăng các mặt 

hàng rau xanh, rau tươi do ảnh hưởng của các đợt mưa đá ở một số huyện trong 

tỉnh, chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,72% (do giá thuốc và giá dịch 

vụ khám chữa bệnh tăng). 

5. Hoạt động ngân hàng 

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổng huy động 

vốn lũy kế đến 30/6/2020 ước đạt 15.702 tỷ đồng, giảm 1,03% so với cuối năm 

2019, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ ước đạt 15.114 tỷ 

đồng, tăng 1,61% so với cuối năm 2019, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước; 

mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, nợ xấu nội bảng là 1,38%/tổng dư nợ, nằm 

trong tỷ lệ cho phép. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các chi nhánh, ngân hàng, 

quỹ tín dụng nhân dân đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy 

định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam(10).  

                                                           
10 (i) Giảm lãi suất cho vay từ 0,5%-2%/năm: Dư nợ được miễn, giảm lãi vay đạt 555 tỷ đồng, với 385 khách 

hàng (304 hộ kinh doanh: dư nợ 412 tỷ đồng; 09 doanh nghiệp: dư nợ 110 tỷ đồng; 72 khách hàng khác: Dư nợ  

33 tỷ đồng); (ii) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ là 459 tỷ đồng, với 74 khách hàng (55 hộ kinh doanh: Dư nợ 68 tỷ đồng; 18 doanh nghiệp: Dư 
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6. Thu, chi ngân sách nhà nước 

Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo, gắn với triển 

khai kịp thời các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Tổng thu 

ngân sách địa phương ước đạt 5.404,7 tỷ đồng, bằng 63% dự toán HĐND tỉnh 

giao, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 

611,6 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, bằng 64% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 

chi ngân sách địa phương ước đạt 3.884,5 tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 2% 

so với cùng kỳ năm trước.  

7. Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

Trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 42 doanh 

nghiệp (DN), lũy kế trên toàn tỉnh đạt 1.513 DN, trong đó có 1.167 DN kê khai 

thuế, chiếm 77,1% tổng số doanh nghiệp (6 tháng đầu năm kê khai mới cho 55 

DN); thành lập mới 17 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trên toàn tỉnh lên 

314 HTX, trong đó có 219 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng số thuế do 

các Doanh nghiệp nộp ngân sách ước đạt trên 353 tỷ đồng. 

Hoạt động thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tăng 

cường công tác hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

đầu tư tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm đã phê duyệt 

chủ trương đầu tư cho 08 dự án với vốn đăng ký đầu tư 779 tỷ đồng (lĩnh vực 

dịch vụ thương mại 03 dự án, lĩnh vực công nghiệp xây dựng 05 dự án); điều 

chỉnh 7 dự án. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 227 dự án với tổng vốn đầu 

tư 116.914 tỷ đồng. 

Công tác nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện; tổ chức tọa đàm phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính và 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019; xây dựng Kế hoạch cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2020. Ban hành 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh 

Lai Châu năm 2020 (DDCI), đây là cơ sở để thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua 

trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh của các sở, ban ngành và địa phương, góp phần nâng 

cao điểm số và cải thiện thứ bậc PCI hàng năm của tỉnh. Ban hành kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch 

                                                                                                                                                                                     

nợ 384 tỷ đồng; 01 Hợp tác xã: Dư nợ 7 tỷ đồng); (iii) Cho vay mới hưởng lãi suất ưu đãi hỗ trợ: Doanh số cho 

vay đạt 273 tỷ đồng, với 294 khách hàng được vay (231 hộ kinh doanh: Doanh số cho vay 118,5 tỷ đồng; 02 

HTX: Doanh số cho vay 0,5 tỷ đồng; 61 doanh nghiệp: Doanh số cho vay 154 tỷ đồng). 
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Covid-19; triển khai kịp thời Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian 

nộp thuế và tiền thuê đất. 

8. Về Văn hóa - xã hội 

8.1. Về lao động việc làm, an sinh - xã hội, giảm nghèo 

Các chính sách về an sinh - xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với người 

có công được triển khai đầy đủ, kịp thời, cụ thể: Tổ chức thăm hỏi, tặng 73.857 

suất quà với tổng trị giá hơn 25.233,6 triệu đồng và nhiều phần quà bằng hiện 

vật khác cho các gia đình người có công, người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán; 

phân bổ 374,58 tấn gạo cứu đói giáp hạt năm 2020. Tổ chức trao 1.652 xuất quà 

cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh phí 1.828 triệu đồng. Phê duyệt 

đề án, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường tè được hỗ trợ làm mới và sửa chữa, 

kinh phí khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh 

trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

Triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện phần mềm theo dõi, giám 

sát tình hình, kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020. Thông qua các chương trình dự án về phát triển kinh tế, xã hội, 

toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 2.641 lao động, đạt 35,7% kế hoạch(11), trong 

đó xuất khẩu lao động 18 người; tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 3.061 

người, đạt 47% kế hoạch.  

Ước đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHXH, BHYT là 438.442 

người, tổng thu bảo hiểm ước đạt 422.739 triệu đồng, tăng 10.739 triệu đồng so 

với cùng kỳ năm 2019; nợ bảo hiểm 29.450 triệu đồng, nguyên nhân nợ bảo 

hiểm vẫn còn cao do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong 

tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nhiều 

đơn vị phải tạm thời đóng cửa. 

8.2. Về giáo dục và đào tạo 

                                                           
11 Trong đó: Thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm là 150 lao động; thông qua các dự án nông, lâm, ngư 

nghiệp 615; thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người lao động tự tạo việc làm 70 lao 

động; tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 215 lao động; người lao động tự tạo việc làm mới tại 

địa phương là 1.573 lao động.. 
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Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới công tác 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai 

nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020, chất lượng giáo dục được cải thiện(12), 

tổ chức hội nghị thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao 

đẳng, chính quy năm 2020; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục điều 

chỉnh nội dung dạy học, học kì II năm học 2019-2020. Chỉ đạo các đơn vị hướng 

dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức qua mạng internet dưới nhiều hình thức, 

trong đó ưu tiên các môn thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ 

chức, quản lý dạy học trực tuyến, trên truyền hình và hướng dẫn học sinh tự học 

thông qua các phần mềm, các bài giảng Elearning… Chuẩn bị tốt các điều kiện 

để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học. Tiếp tục triển 

khai và thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường 

chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 150 

trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 43,7%, tăng 17 trường so với cùng kỳ năm 

học trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế 

hoạch được tiếp tục duy trì(13). 

8.3. Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống 

dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.  

Tình hình một số bệnh truyền nhiễm khác cơ bản giảm so với cùng kỳ 

năm trước(14). Thực hiện khám chữa bệnh cho 493.521 lượt bệnh nhân, đạt 42% 

kế hoạch, giảm 39.823 lượt so với cùng kỳ năm trước; chương trình tiêm chủng 

mở rộng được duy trì tại 100% xã, phường, thị trần, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng, tỷ lệ trẻ em được tiêm đầy đủ các loại vắc xin theo độ tuổi đều tăng so 

với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,2%, cao hơn so cùng 

kỳ năm trước 0,6 điểm %. 

                                                           
12 Năm học 2019-2020 toàn tỉnh có 351 trường với tổng số 149.337 học sinh, giảm 17 trường (do thực hiện chủ 

trương sáp nhập các trường có quy mô nhỏ), tăng 2.437 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. 

Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020: tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học chiếm 

94%, tương đương năm học trước,  tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp THCS đạt 44,8%, tăng 2,8 điểm %; THPT đạt 

44,2%, tăng 4,1 điểm %; GDTX đạt 40%, tăng 5,1 điểm % so với cùng kỳ năm học trước. Đạt 04 giải (01 giả 3, 

03 giải khuyến khích) trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020 
18 Trong quý cử 08 người đi học sau đại học, 01 người đi học văn bằng 2; duy trì đào tạo 555 học sinh, sinh viên, 

liên kết đào tạo 587 học viên tại trường Cao đẳng cộng đồng. 
14 Phát hiện 33 ca mắc sốt rét, tăng 26,9%; có 941 người bị chó nghi dại cắn đến tiêm phòng dại trên địa bàn toàn 

tỉnh giảm 3,7%; 04 ca sốt phát ban nghi sởi, giảm 141 ca so với cùng kỳ năm 2019; 02 trường hợp nghi viêm màng 

não do vi rút.  
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Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật 

về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành, xử lý theo quy 

định các trường hợp vi phạm(15). Tiếp tục chăm sóc điều trị thuốc ARV cho bệnh 

nhân HIV/AIDS, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng 

Methadone(16). Tiếp tục triển khai mô hình giảm tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết 

thống tại 37 xã, tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm 15,7%, giảm 0,39% so 

với cùng kỳ năm trước. 

8.4. Về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin truyền thông 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới 2020 diễn 

ra sôi nổi, tuy nhiên sau tết Nguyên đán do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo dừng tất cả các lễ, hội trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian thực hiện phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức thành công chương 

trình nghệ thuật “Giai điệu mùa xuân” chào xuân mới Xuân Canh Tý 2020; 

tham gia Lễ hội Khèn hoa - Không gian Văn hóa Tây Bắc lần thứ IV/2020 tại 

huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai(17); tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, 

phòng chống đuối nước với trên 400 người tham gia; tiếp tục tổ chức tập luyện 

đối với các lớp năng khiếu Thể thao thành tích cao. Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng rãi, thiết thực, triển khai thực 

hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa đạt(18). 

Công tác thông tin, truyền thông được triển khai tốt, đúng định hướng, 

phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị của tỉnh. Tập trung 

tuyên truyền: Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2020, đặc biệt là 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất và phát sóng 50.110 giờ phát 

thanh, đạt 50% kế hoạch, 117.025 giờ phát sóng truyền hình các chương trình 

địa phương, đạt 50% kế hoạch. 

8.5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, vùng đồng bào dân tộc đã thực hiện 

thường xuyên; Các chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi, vùng sâu, 

vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK được quan tâm thực hiện đầy đủ.  

                                                           
15 Thực hiện kiểm tra được 3.417 lượt cơ sở, trong đó 2.833 cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 83%, đã 

xử phạt, tiêu hủy sản phẩm với tổng số tiền 47 triệu đồng. 
16 Tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn sống, quản lý được là 1.800 người, trong đó phát hiện mới 38 người, 

giảm 22,4%. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện đang điều trị ARV là 1175 người, số người nghiện đang được điều 

trị bằng thuốc Methadone là 2.100 người. 
17 Ngoài ra còn tổ chức 11 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đạt 13,7% kế hoạch, trên 90 buổi biểu diễn, 

giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức 05 giải thi đấu cấp tỉnh 
18  Đến nay có 87.487 hộ gia đình, 967 bản, khu phố, 1.060 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng gia 

đình văn hóa, đạt 100% kế hoạch. 
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Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo nhìn chung đã 

tuân theo quy định của pháp luật. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều 

hành công tác tôn giáo đặc biệt là công tác tôn giáo trong phòng chống dịch 

Covid-19.  

Tuy nhiên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc còn khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn cao, một số đối tượng vẫn âm 

mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tiềm ẩn 

nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. 

9. Về khoa học và công nghệ 

Tổ chức 06 hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn 

tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

dự kiến thực hiện năm 2020. Công nhận 69 sáng kiến cấp tỉnh lần 2 năm 2019; 

hỗ trợ Công ty TNHH Chè Shan Trúc Thanh đổi mới công nghệ, thiết bị “Ứng 

dụng và đổi mới công nghệ chế biến chè xanh thành phẩm” với tổng kinh phí hỗ 

trợ 300 triệu đồng. Duy trì thường xuyên hoạt động kiểm định, thực hiện kiểm 

định 1.387 phương tiện đo, giải quyết cho 37 lượt cá nhân, doanh nghiệp sử 

dụng phương tiện đo có kiến nghị về sai số, qua kiểm tra phát hiện 07 phương 

tiện đo không đảm bảo yêu cầu về đo lường. 

10. Về tình hình phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên và môi 

trường; đảm bảo giao thông 

Tập trung rà soát, thống kê hiện trạng các công trình thủy lợi, kịp thời sửa 

chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng, xuống cấp đưa vào sử dụng, đảm bảo 

cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất. Tiếp tục rà soát, đánh giá 

hiện trạng hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn(19). 

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 đợt mưa đá, gió lốc, 

mưa lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản(20), ước tổng thiệt hại trên 167 tỷ 

đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cấp, các ngành đã trực tiếp xuống cơ sở, 

chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn 

                                                           
19 Hiện toàn, trên địa bàn toàn tỉnh có 803 công trình, số công trình đang hoạt động là 688 chiếm 85,7%; cấp 

nước cho 47.532 hộ dân với 242.291 nhân khẩu, chiếm 68,6% dân số nông thôn. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt khoảng 83,2%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh ước đạt khoảng 78,7%. 
20 Cụ thể: Về người: 04 người chết, 15 người bị thương; về tài sản: 8.412 ngôi nhà bị thiệt hại (51 nhà bị đổ, sập 

hoàn toàn, 8.361 nhà bị tốc mái, thủng mái và thiệt hại); về sản xuất: 3.436 ha cây trồng các loại bị gãy, dập, ảnh 

hưởng (751 ha lúa; 4 ha mạ; 113 ha rau màu; 322,4 ha cây trồng lâu năm; 748,9 ha cây trồng hàng năm; 1.497,6 

ha cây ăn quả tập trung; 2.117 chậu cây địa lan; 2.577 con gia cầm, 43 con gia súc bị chết, 08 lồng cá bị thiệt 

hại); về cơ sở hạ tầng: 01 cầu treo bị sập; 09 công trình thủy lợi, 02 trụ sở cơ quan, 12 điểm trường, 01 đồn Biên 

phòng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 03 cột điện bị đổ gãy, hệ thống điện nội thị thị trấn Nậm Nhùn bị hư hỏng; một số 

tuyến đường Quốc lộ bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông, khối lượng sạt lở trên 2.300 m3 đất, đá. 
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định đời sống, khôi phục sản xuất cho đồng bào, nhân dân khu vực bị thiên 

tai(21).  

- Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường, chủ 

động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác quản lý 

nhà nước về đất đai tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc(22): tổ chức 

công bố công khai Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; triển khai lập Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2021 cấp 

huyện; điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 03 huyện; cấp 

1.540 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân với diện tích 819,47 ha; 

phê duyệt được 20 hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước theo 

quy định(23); phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với 02 dự án; 

phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của 01 dự án, tổ chức Hội 

đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án; cấp mới 04 sổ 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên 1.240,17 km đường bộ 

được giao quản lý, thực hiện tốt công tác tuần kiểm, kịp thời khắc phục, sửa 

chữa những hư hỏng. Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, đảm 

bảo giao thông năm 2020 trên hệ thống đường bộ được giao quản lý. 

11. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại 

Công tác quốc phòng - an ninh triển khai theo đúng kế hoạch; Duy trì 

nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tuần tra canh gác, 

kiểm soát quân sự, luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị bảo đảm an 

toàn tuyệt đối đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức lễ ra 

quân huấn luyện năm 2020, giao nhận quân năm 2020 với 920 tân binh, đạt 

100% chỉ tiêu giao; tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo đúng thời gian, 

quân số tham gia cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo huyện Than Uyên diễn 

tập ứng phó lụt bão-tìm kiếm cứu nạn.  

                                                           
21 Kết quả: đã dựng lại được 51/51 căn nhà; sửa chữa, lợp lại mái cho 8.211 căn nhà, đạt 98,2%; hướng dẫn bà con 

nông dân tổ chức vệ sinh đồng ruộng, khắc phục được khoảng 70% diện tích cây trồng bị thiệt hại (bằng 2.400 ha); 

Tổ chức cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; hướng dẫn Nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa; tổ 

chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, khu vực nguy cơ sạt lở... 
22 Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 

20 dự án; phê duyệt công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 02 thửa đất tại địa bàn huyện Tân 

Uyên; phê duyệt Phương án và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt, điều chỉnh 43 phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án cấp huyện, 05 kế hoạch thu hồi 

đất; 07 thông báo thu hồi đất; đang  tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019,… 
23 Phê duyệt 03 hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản, 01 hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, 05 

hồ sơ đăng kí khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình; 02 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 02 hồ sơ 

tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 8 hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. 
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Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo cơ sở hậu cần cho các cơ sở 

cách ly do dịch Covid-19. Lực lượng công an đã thực hiện tốt các biện pháp 

phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm 

hình sự, đường dây mua bán vận chuyển ma túy, các vi phạm trong quản lý kinh 

tế, bảo vệ môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm(24). 

Trong 6 tháng đầu năm, do đại dịch Covid-19 xảy ra đã có những ảnh 

hưởng nhất định đến hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân 

Nam - Trung Quốc, các tỉnh phía Bắc Lào, nhưng công tác đối ngoại của tỉnh 

vẫn được duy trì và phát triển thông qua hình thức sử dụng văn bản đối ngoại 

(công thư, công hàm). Các thủ tục cho phép các đoàn ra, đoàn vào được thực 

hiện nhanh chóng, đúng quy định, công tác hợp tác quốc tế được duy trì(25). 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, đã kịp thời giải quyết các 

vấn đề có liên quan đến biên giới(26), lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy 

định tại các Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới. 

12. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; phòng chống tham nhũng; công tác nội chính 

Thực hiện sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã, giảm 02 xã theo Nghị quyết 

số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc; bầu bổ 

sung 01 Chủ tịch UBND huyện, 01 Phó Chủ tịch UBND huyện và miễn nhiệm 

01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021); trình HĐND 

tỉnh miễn nhiệm 02 ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 03 ủy viên UBND tỉnh. 

Xây dựng dự thảo về ban hành quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND 

                                                           
24 Cụ thể: Xảy ra 80 vụ tội phạm về TTXH, giảm 12 vụ, điều tra làm rõ 57/90 vụ; phát hiện và bắt 154 vụ, 185 

đối tượng phạm tội về ma tuý, tăng 18 vụ và 16 đối tượng; phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ 56 vụ, việc tội 

phạm về kinh tế, tăng 11 vụ, trong đó khởi tố mới 02 vụ, 03 đối tượng; 43 vụ, việc vi phạm, tội phạm về môi 

trường, giảm 10 vụ. Xảy ra 36 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm chết 12 người, bị thương 47 người, tăng 09 

vụ, tăng 19 người bị thương, giảm 01 người chết so với cùng kỳ năm 2019.  
25 Chuẩn bị các điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao Đại sứ Hàn Quốc và Đoàn của đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đại sứ Australia; chuẩn bị nội dung đón tiếp, làm việc với 

Đoàn công tác của Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Viêt Nam, Đoàn Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - hàn 

Quốc và Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Đoàn công tác của Bí thư Thành ủy TP Phổ Nhĩ.  Làm thủ 

tục cho phép 05 đoàn và 01 cá nhân với tổng số 45 lượt người đi công tác nước ngoài; thực hiện thủ tục cho phép 

22 đoàn với tổng số 142 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh. 

Thực hiện thủ tục mở rộng địa bàn và gia hạn dự án của Tổ chức CWS tài trợ tại huyện Than Uyên, Tổ chức 

bánh mỳ cho thế giới tại huyện Nậm Nhùn, phê duyệt việc mở rộng địa bàn hoạt động tại tỉnh Lai Châu để triển 

khai dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” giai đoạn 2020-2024 của tổ chức NFF. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp nhận 1.000 suất quà cho tổ chức từ thiện Tzu Chi (Đài Loan) trao cho các hộ nghèo của huyện 

Phong Thổ và Tam Đường với tổng giá trị 750 triệu đồng; Vận động tổ chức Plan hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiến trên 40 triệu đồng. 
26 Đã giải quyết kịp thời 06 vụ việc liên quan đến biên giới. 
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và Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND); dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố, hỗ trợ kinh phí hoạt 

động và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 của HĐND tỉnh). 

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành 08 kế hoạch, 03 quyết định để chỉ đạo. Tổ chức công bố chỉ số 

CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Với 

sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền trong công tác điều 

hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công, xếp hạng 

chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số sự hài lòng của người dân về 

phục vụ hành chính công (SIPAS) của tỉnh năm 2019 thứ hạng đã được nâng lên 

đáng kể: chỉ số PAR INDEX xếp thứ 51/63, tăng 07 bậc so với năm 2018; chỉ số 

SIPAS xếp thứ 44/63, tăng 11 bậc so với năm 2018.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đón 

tiếp hơn 12.000 lượt tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp 

nhận mới 6.816 hồ sơ(27). Đã giải quyết và trả kết quả 6.259/7.159 hồ sơ (kỳ 

trước chuyển sang 343 hồ sơ); trong đó trả trước và đúng hạn 6.213 hồ sơ đạt 

99,3%, có 46 hồ sơ trả quá hạn chiếm 0,7%. Trong kỳ có 1.410 lượt đánh giá sự 

hài lòng trên phần mềm, kết quả: 1.310/1.410 lượt đánh giá rất hài lòng đạt 

92,9%, đánh giá hài lòng 100/1.410 lượt đạt 7,1%. 

Công tác xét xử và thi hành án được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong 6 tháng Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ 

lý tổng số 824 vụ việc các loại, tăng 242 vụ so với cùng kỳ năm 2019, giải quyết 

436 vụ việc, còn 388 vụ việc đang giải quyết trong hạn luật định. Thi hành án 

hình sự 264 trường hợp. Xác định 25 vụ án điểm về hình sự, tổ chức 21 phiên 

toàn rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Về thi hành án dân sự: Tổng 

số việc thụ lý là 937 việc, giảm 56 việc (5,6%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong 

đó, năm trước chuyển sang 174 việc; thụ lý mới 763 việc, tăng 74 việc (10,7%) 

so với cùng kỳ năm 2019. Số việc đã ủy thác: 06 việc; Số việc thu hồi, hủy 

quyết định thi hành án: 02 việc. Tổng số việc phải thi hành là 929 việc, trong đó 

có 870 việc có điều kiện thi hành (chiếm 93,6%); số chưa có điều kiện thi hành 

là 59 việc (chiếm 6,4%). Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 748 

việc (tăng 35 việc = 4,9% so với cùng kỳ năm 2019), đạt tỷ lệ 86% (vượt 4% so 

                                                           
27 Trong đó tiếp nhận trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3 là 125 hồ sơ, mức độ 4 là 650 hồ sơ. 
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với chỉ tiêu được giao năm 2020). Về giá trị: Tổng số thụ lý là 13,58 tỷ đồng, 

giảm 43,78 tỷ đồng (76,3%) (do đã chuyển sổ theo dõi riêng) so với cùng kỳ 

năm 2019. 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Các cơ quan, đơn vị đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành 

Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để xây dựng chương trình Kế hoạch 

thanh tra năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện 55 cuộc, trong 

đó kế hoạch năm 2019 chuyển sang 15 cuộc, kế hoạch thanh tra năm 2020 là 40 

cuộc. Tiếp 321 lượt với 450 người bằng 279 vụ việc (trong đó, thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân là 28 lượt với 55 người), giảm 217 lượt và 

289 người so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 04 đoàn đông người với 60 

người, giảm 02 đoàn đông người và 74 người so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp 

nhận 368 đơn các loại, giảm 266 đơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khiếu 

nại 08 đơn;  tố cáo 14 đơn;  kiến nghị, phản ánh là 346 đơn. Tuy nhiên, việc 

triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra có cuộc còn chậm, thời gian thực hiện 

còn kéo dài, chậm ban hành kết luận thanh tra theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn 

Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, 

tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả 

khả quan: 

- Các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và 

toàn diện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Công tác phòng 

chống dịch Covid-19 đạt được kết quả quan trọng, kiểm soát tốt dịch bệnh, huy 

động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự ủng hộ cao của nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống 

dịch, vừa phát triển kinh tế, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân và 

Doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, đồng sức, đồng lòng 

với Chính quyền trong công tác phòng, chống dịch. 

- Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, tích cực tuyên truyền và 

ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, 

đề án để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; cân đối bố trí đủ nguồn vốn 
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thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất ngay từ đầu năm; tiến 

độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ.  

- Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan: Chất 

lượng giáo dục được cải thiện, sơ kết học kỳ I tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp 

học đều tăng so với năm học trước. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; kịp thời chỉ 

đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác cách ly, 

không để lây lan trong cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy 

mạnh, nhất là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Kịp thời hỗ trợ người lao động, các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh 

chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. 

- Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ 

bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù bị ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội song giải ngân vốn đầu tư công 

tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển, thu 

hút đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết toán công trình tái định cư, rà soát, báo cáo 

Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn còn dư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tái 

định cư thủy điện Lai Châu. 

- Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền trong công 

tác cải cách hành chính và quyết tâm đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

vào hoạt động đã đạt được kết quả đáng kể: chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX tăng 07 bậc, chỉ số sự hài lòng của người dân về phục vụ hành chính 

công (SIPAS) tăng 11 bậc so với năm 2018, cao nhất từ trước tới nay. 

- Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ký 

số, giải quyết dịch vụ công trên môi trường mạng, họp trực tuyến, họp qua phần 

mềm, đưa phần mềm họp không giấy vào thử nghiệm tại cuộc họp của UBND 

tỉnh, lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh qua hệ thống phần mềm. 

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, giải quyết được một số 

vụ việc phức tạp, kéo dài, số lượt công dân và số lượng đơn thư gửi đến các cơ 

quan hành chính nhà nước giảm mạnh so với vùng kỳ năm trước. 

- Công tác đối ngoại được duy trì, tăng cường hợp tác với tỉnh Vân 

Nam - Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; 
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triển khai thủ tục để sửa chữa kè gia cố cầu hữu nghị Việt - Trung; đề xuất, báo 

cáo Chính phủ để nâng cấp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà 

lên cửa khẩu quốc tế (Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 07/5/2020). 

- Chủ quyền biên giới Quốc gia luôn được giữ vững, An ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội luôn ổn định, chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh 

điểm nóng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn một số 

khó khăn, hạn chế:  

- Phát triển nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, công tác tái đàn lợn còn 

chậm; khởi nghiệp còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh còn 

ít; thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp; các chỉ tiêu kinh tế về giá trị sản xuất 

công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh thu vận tải, du lịch,... đều 

giảm so với cùng kỳ năm trước; an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn 

phức tạp. 

- Các mục tiêu giáo dục và việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng do dịch 

bệnh, thời gian năm học 2019 - 2020 kéo dài hơn so với mọi năm; chất lượng 

giáo dục ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Một số bệnh truyền nhiễm diễn biến 

rất phức tạp như dịch bệnh Covid-19, bệnh H5N1, H7N9; thiếu bác sỹ đặc biệt 

là bác sỹ có trình độ chuyên khoa ở các tuyến nên chưa đáp ứng được yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới; vẫn còn tình trạng bác sỹ bỏ việc; công tác tuyên 

truyền, tư vấn phòng chữa bệnh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.  

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn còn là điểm nghẽn trong phát 

triển kinh tế xã hội. 

3. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan:  

- Đại dịch Covid-19 xảy ra và diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng 

lớn và đến toàn diện đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Thời tiết diễn biến bất thường, 

thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. 

- Trong thời gian cuối nhiệm kỳ nên phát sinh nhiều nhiệm vụ tổng kết, 

đánh giá, xây dựng các chương trình do các cơ quan Trung ương giao. 

* Nguyên nhân chủ quan:  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ có lúc còn chưa quyết 

liệt, một số việc còn chậm tiến độ. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các 
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huyện, thành phố trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ; 

năng lực, trình độ cán bộ nói chung có mặt còn hạn chế dẫn đến chất lượng công 

tác tham mưu chưa được như mong muốn. 

- Việc triển khai thực hiện chính sách, quy định pháp luật mới ban hành 

có việc còn lúng túng. 

- Năm 2020 là năm cuối kế hoạch trung hạn, nhu cầu đầu tư lớn, phải thực 

hiện các nhiệm vụ cấp bách về khắc phục thiên tai, dịch bệnh, do đó nguồn lực 

về để đầu tư phát triển còn rất hạn chế; mặt khác chất lượng nguồn nhân lực của 

tỉnh còn là điểm nghẽn trong phát triển. 

 

 

 

 

Phần thứ hai 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Trên cơ sở kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, trong 

điều kiện dự báo 6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như tình 

hình dịch bệnh, thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường. Do đó các cấp, 

các ngành cần nỗ lực tối đa, phấn đấu với quyết tâm cao nhất, kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng mọi cơ hội để phát triển; quyết liệt hơn 

nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác trong phòng, chống dịch; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập 

cảnh, không để xẩy ra việc nhập cảnh trái phép trên đường mòn, lối mở, không 

để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

- Các cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí tiếp tục ưu tiên thời lượng, 

tin bài thông tin về diễn biến và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 nhằm cung cấp thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. 
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 2. Tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng xây dựng kế 

hoạch năm 2021 

- Xây dựng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, đảm bảo chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công 5 năm 

giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư 

ngân sách năm 2021. 

- Các cấp, các ngành chủ động bám sát các Bộ, ngành Trung ương để đưa 

các công trình, dự án lớn, trọng điểm, các cơ sở sản xuất vào quy hoạch, chương 

trình hành động và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do các 

Bộ, ngành Trung ương quản lý để huy động vốn đầu tư phát triển. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để bảo vệ dự toán ngân 

sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch tài chính 5 năm và kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất 

kinh doanh 

a). Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia 

cầm, ổn định sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 

sản, trong đó: 

- Chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt là không chủ quan với bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi có nguy bùng phát trở lại. Tập trung thực hiện công tác tái đàn, phát 

triển chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình MTQG về xây dựng 

nông thôn mới, tập trung vào 4 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM theo kế hoạch 

năm 2020. 

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 

2018-2020, các chương trình, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trọng tâm là: 

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung hoàn thành 

thu hoạch diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, các cây trồng vụ Xuân Hè, gieo 

cấy vụ mùa và thu đông, đảm bảo khung thời vụ; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

sản xuất; tiếp tục chỉ đạo trồng chè mới theo kế hoạch.  

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
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nông nghiệp nông thôn và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và  

tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

+ Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh. 

Đồng thời, chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết. 

Nắm chắc địa bàn, chủ động các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả 

thiên tai; tiếp tục kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp người dân ở vùng 

nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. 

b). Kiểm tra, rà soát và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

cho các doanh nghiệp  

- Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường đầu 

tư công khai, minh bạch, bình đẳng, lành mạnh; gắn mục tiêu vì sự phát triển 

của cộng đồng doanh nghiệp với quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.  

- Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của người dân, 

doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để người dân, doanh 

nghiệp bức xúc, kiến nghị nhiều lần mà không được giải quyết.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 

25/5/2020, Kế hoạch số 1251/UBND-KH ngày 23/6/2020 về triển khai Nghị 

quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước. 

c). Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh 

Tập trung ưu tiên mở rộng, phát triển những ngành dịch vụ tỉnh có lợi thế 

như du lịch, cửa khẩu. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tiếp tục 

khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch đã đầu tư; tập trung phát triển du lịch 

cộng đồng, văn hóa, phát triển các tua, tuyến du lịch; tổ chức Tuần du lịch - văn 

hóa tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2020. Đẩy mạnh các hoạt động giao thương 

trong và ngoài tỉnh. Triển khai hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tiến hành 

tổ chức lễ công bố cặp Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế theo 
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Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 07/5/2020 của Chính phủ để tạo điều kiện thuận 

lợi cho thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút du lịch. Thực hiện hiệu quả 

các giải pháp quản lý thị trường, giá cả, phòng chống gian lận thương mại, buôn 

lậu, góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh. Nâng cao chất lượng các 

dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu thông tin, liên lạc, vận 

chuyển và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

4. Về đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết 

căn bản những tồn tại về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng; giám sát, kiểm 

tra, nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm 

trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thực hiện nghiêm túc lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy định. Triển khai xây 

dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

- Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách; xây dựng chương trình, kế hoạch, 

kịch bản chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế cụ thể theo từng giai 

đoạn hàng tháng, quý. Quản lý chặt chẽ các nguồn nợ đọng thuế, hạn chế phát 

sinh mới các khoản nợ đọng thuế. Kịp thời giám sát lượng mưa trên địa bàn, 

tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Tập đoàn EVN điều chỉnh kế hoạch mua 

điện trong trường hợp đủ nguồn nước. Thực hiện quản lý chi ngân sách đảm bảo 

tiết kiệm, đúng quy định. 

5. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã 

hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường 

- Huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo; tổ chức thực hiện tốt các 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trong đó trọng tâm là thực hiện các chính sách tạo 

việc làm, tăng thu nhập, giáo dục đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí để tiến tới 

giảm nghèo bền vững. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư 

tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề bức 

xúc, nhạy cảm, phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục tổ chức 

thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; xây dựng hệ 

thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lai Châu. Tổ chức kiểm tra, 

nắm bắt tình hình tôn giáo tại các huyện xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy 

định các vụ việc tôn giáo phát sinh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các 

ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận 
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thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp 

cận và sử dụng có hiệu quả các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, 

của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo. 

- Tiến hành tổng kết năm học theo kế hoạch và xét công nhận hoàn thành 

chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 05/7/2020. Chuẩn 

bị tốt các điều kiện và tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 đảm bảo khách 

quan, minh bạch, đúng quy chế. Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020, khai 

giảng năm học 2020-2021. Hoàn thiện Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ  

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020-2025”. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

công nghệ trong khám, chữa bệnh, tập trung phòng chống dịch bệnh hiệu quả.  

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế Lai Châu; đào tạo chuyển giao 

kỹ thuật mới để phát triển kỹ thuật cho các cơ sở y tế thông qua các kế hoạch, đề 

án, dự án đã được viện trợ. Xây dựng mô hình trạm y tế xã, phòng khám đa khoa 

hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người 

dân bằng sổ điện tử tại 15 xã trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy 

mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao. Hoàn thiện Đề án: “Phát triển văn hóa 

gắn với du lịch giai đoạn 2020 - 2030”. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ 

chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền công tác phòng 

chống dịch bệnh,... 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, tổ chức giám sát 

chặt chẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo hỗ trợ đúng 

đối tượng, không vụ lợi chính sách; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào 

tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc 

làm; đẩy nhanh tiến độ tuyển sinh các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao 

động. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; 

giảm thiểu tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài.  

- Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, tập trung 

giải quyết những phức tạp phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. 



 24 

6. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện 

đông người, vượt cấp; chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. 

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo đúng kế 

hoạch, chỉ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm pháp luật. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, cắt 

giảm số cuộc thanh tra đối với doanh nghiệp sản xuất nhằm giảm áp lực cho 

doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid - 19 gây ra theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch 

thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021” năm 2020.  

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn hiệu quả vấn đề “tham nhũng vặt” trong 

hệ thống hành chính nhà nước. 

7. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chính 

quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công 

chức, viên chức theo quy định. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải 

cách hành chính, đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa tại các cấp chính quyền, bảo đảm công khai, 

minh bạch, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành việc 

ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành. Đẩy 

nhanh xây dựng chính quyền điện tử, triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền 

điện tử (phiên bản 2.0), đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục 

hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường họp trực tuyến, làm việc 

trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử;  tăng cường dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 (bảo đảm ít nhất 30%),… Triển khai thực hiện đánh 

giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 

2020 (theo Bộ chỉ số DDCI đã ban hành). 
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8. Tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác 

đối ngoại 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động nắm chắc tình 

hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống 

phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây 

dựng biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Bảo vệ vững chắc chính 

trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, ngày lễ lớn, hội nghị 

trên địa bàn tỉnh, đặc biệt bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Đẩy mạnh đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, các sự kiện 

biên giới theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh uỷ;                    (Báo cáo) 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: V, C; 

- Lưu: VT, Th2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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