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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

Thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 diễn 

ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 bùng phát, 

lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 

mưa đá, gió lốc, động đất; dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế nhưng ảnh 

hưởng vẫn còn kéo dài. Trong 9 tháng đầu năm là thời điểm diễn ra đại hội 

Đảng bộ các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lai Châu lần thứ XIV; bộ máy chính quyền tại nhiều sở, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện có sự chuyển giao.  

Trước những khó khăn, thách thức trên Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn 

trương chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Hội 

đồng nhân dân, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình 

thực hiện trong từng tháng, từng quý. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các 

ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã 

hội 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt được kết quả trên từng ngành, lĩnh vực cụ thể 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng nông thôn mới 

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 

                                                           
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 ĐBKK 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 
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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, 

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 ước đạt 53.849 ha, đã thu hoạch 32.633 ha, sản lượng ước đạt 

133.100 tấn, bằng 60,5% kế hoạch, tăng 260 tấn so với cùng kỳ năm 2019; trồng 

mới 760 ha chè, vượt 26,7% kế hoạch; sản lượng chè búp tươi 31.000 tấn, bằng 

88,6% kế hoạch, tăng 3.900 tấn so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng tập trung 

được 1.182,53 ha, vượt 8,5% kế hoạch, trồng mới 753,13 ha mắc ca, đạt 70,43% 

kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 50,3%, vượt 0,3% kế hoạch. Sản lượng 

nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt 2.162 tấn, đạt 82,3% kế hoạch;... 

Triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu 

Phi; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và 

các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; hướng dẫn 

người dân các biện pháp chăm sóc và vệ sinh phòng bệnh cho gia súc. Tổng đàn 

gia súc ước đạt 298.765 con, đạt 90,6% kế hoạch; tổng đàn gia cầm ước đạt 

1.521 nghìn con, đạt 98,8% kế hoạch. 

Tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới; 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, đến nay đã lựa chọn được 23 sản phẩm OCOP và 

một số sản phẩm tiềm năng của tỉnh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến 

người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương... 

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

                                                                                                                                                                                     

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 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ: 251 tấn giống lúa thuần với diện tích 5.244 ha (đạt 88% kế hoạch); 129 tấn giống 

ngô lai với diện tích 8.558 ha (đạt 64,4% KH); hỗ trợ phát triển cây chè cho vùng nguyên liệu tập trung với diện 

tích 502,3 ha (đạt 83,7% KH); hỗ trợ phát triển cây quế diện tích 826 ha (đạt 82,6% KH); hỗ trợ phát triển cây 

sơn tra diện tích 50 ha (đạt 83% KH); Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới 42 ha (đạt 84,8% KH); hỗ trợ làm 256 

chuồng chăn nuôi (đạt 62,4% KH); trồng 13 ha cỏ (đạt 22,3% KH); Hỗ trợ khai hoang ruộng nước 476 ha (gấp 

1,8 lần so với KH); hỗ trợ 695 tấn vôi cải tạo ruộng với diện tích ước đạt 1.811 ha (gấp 2,6 lần so với KH);  Hỗ 

trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 1.211 máy làm đất và máy cấy (đạt 77,8% KH).  
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ước đạt 14,37 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; Thành phố Lai Châu 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

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

- Sản xuất công nghiệp: Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành công 

nghiệp có thế mạnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp thủy điện; có thêm 05 nhà 

máy thủy điện với tổng công suất lắp máy 63,65 MW hoàn thành phát điện hòa 

lưới điện quốc gia góp phần tăng 14,8% sản lượng điện so với cùng kỳ năm 

trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 4.246,62 tỷ đồng, 

đạt 69,37% kế hoạch, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm 

sản xuất chủ yếu ước đạt: Điện sản xuất 4.139 triệu kWh; Đá xây dựng 480 ngàn 

m3; Nước máy sản xuất 3.567 ngàn m3; Gạch xây dựng 50.650 ngàn viên; Xi 

măng 7.527 tấn; Quặng các loại 1.820 tấn; Chè khô các loại 5.617,9 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 2.270,1 tỷ đồng 

giải ngân đến ngày 15/9/2020 đạt 1.256,91 tỷ đồng, bằng 55,37% tổng kế hoạch, 

tăng 7,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước.  

- 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 

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; triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng trên địa bàn 

tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 

4.533,1 tỷ đồng, đạt 78,16% kế hoạch, giảm 4,75% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 47,36 

triệu USD (trong đó giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 36,18 triệu USD), 
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vượt 4,77% kế hoạch, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị 

xuất khẩu của địa phương ước đạt 10,3 triệu USD, đạt 67,72 kế hoạch, giảm 

26% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương 

gồm: Chè 1.557 tấn, trị giá 3,74 triệu USD; quả chuối xanh 22.125 tấn, trị giá 

6,55 triệu USD. 

- Dịch vụ vận tải 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 lễ, tết. 

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 9 tháng đầu năm ước đạt 168,32 tỷ đồng, bằng 

70,72% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. 

- 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; tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch đường 

thủy sông Đà gắn với Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, tại huyện Nậm Nhùn. 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 9 tháng đầu năm 2020 do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, tổng lượt khách, tổng doanh thu du lịch giảm mạnh so 

với cùng kỳ năm trước; toàn tỉnh đón 254.588 lượt khách, đạt 67,9% kế hoạch, 

giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu 239,8 tỷ đồng, đạt 37,2% 

kế hoạch, giảm 46,1% so với cùng kỳ năm trước.  

3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

 Chỉ số CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh tăng 

4,71% so với cùng kỳ năm trước. CPI 9 tháng đầu năm tăng so với năm trước 

là do ảnh hưởng lớn từ chỉ số giá của nhóm thực phẩm tăng 17,55%, (chủ yếu 

giá thịt lợn, giá các loại thịt chế biến tăng do nguồn cung hạn chế chưa đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng). 

4. Hoạt động ngân hàng; thu, chi ngân sách nhà nước 

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Dự ước tổng huy 

động vốn lũy kế đến 30/9/2020 đạt 16.293 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ 

năm trước; tổng dư nợ đạt 15.353 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 

trước; mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, nợ xấu nội bảng là 1,91%/tổng dư nợ, 

nằm trong tỷ lệ cho phép. Trong 9 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 
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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(3).  

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 7.292,9 tỷ đồng, bằng 85% dự toán HĐND tỉnh 

giao; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.205,3 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, 

bằng 86% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 

5.367,4 tỷ đồng, bằng 63% dự toán HĐND tỉnh giao. 

5. Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và công tác nâng cao năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 82 doanh 

nghiệp (DN), giảm 31 DN so với cùng kỳ năm trước, lũy kế trên toàn tỉnh đạt 

1.544 DN, trong đó có 1.167 DN kê khai thuế, chiếm 75,6% tổng số doanh 

nghiệp (9 tháng đầu năm kê khai mới cho 82 DN); thành lập mới 28 hợp tác xã 

(HTX), tăng 13 HTX so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số HTX trên toàn 

tỉnh lên 326 HTX, trong đó có 230 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng số 

thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách ước đạt trên 730 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 9 tháng đầu năm đã phê duyệt chủ 

trương đầu tư 25 dự án với vốn đăng ký đầu tư 5.949 tỷ đồng, tăng 06 dự án so 

với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án. Lũy kế 

đến nay, trên địa bàn tỉnh có 243 dự án với tổng vốn đầu tư 122.210 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. Ủy ban nhan dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 1378/KH-UBND ngày 08/7/2020 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2020. Trên cơ sở kế hoạch 

của tỉnh các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch của 

đơn vị, UBND các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch số 1378/KH-UBND. Ban 

                                                           
3 Giảm lãi suất cho vay với 398 khách hàng (gồm: 09 doanh nghiệp, 317 hộ kinh doanh, cá nhân và 72 khách 

hàng khác), dư nợ miễn giảm lãi vay là 618 tỷ đồng; Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 

cho 116 khách hàng (gồm: 29 doanh nghiệp, 81 hộ kinh doanh, cá nhân, 04 HTX và 02 khách hàng khác); Thực 

hiện cho vay mới đối với 402 khách hàng (gồm: 66 doanh nghiệp, 03 HTX, 333 cá nhân) với doanh số cho vay 

878 tỷ đồng. 
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hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương 

tỉnh Lai Châu năm 2020 (DDCI). 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 Covid-19; triển khai kịp 

thời Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, 

đến nay tỉnh đã thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho 138 doanh nghiệp 

với tổng số tiền được gia hạn là 31,9 tỷ đồng. Để giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 

1584/UBND-TH ngày 5/8/2020 về trả lời kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp, 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu; Công văn số 1505/UBND-KTN ngày 

28/7/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm điều 

kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh, cải thiện môi trường kinh 

doanh theo Công điện số 5452/CĐ-VPCP ngày 06/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ. 

6. Về Văn hóa - xã hội 

- 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. Hoàn thành chi trả 100% hỗ trợ các đối tượng bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính 

phủ, với kinh phí đã chi trả 125,024 tỷ 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.  

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 5.532 lao động, đạt 74,69% kế hoạch(4), trong 

đó xuất khẩu lao động 40 người; tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 4.500 

người, đạt 75% kế hoạch.  

                                                           
4 Thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm là 450 lao động; thông qua các dự án nông, lâm, ngư nghiệp 923; 

thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người lao động tự tạo việc làm 682 lao động; tuyển 

dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 495 lao động; thông qua công tác xuất khẩu lao động 40 lao 

động; người lao động tự tạo việc làm mới tại địa phương là 2.942 lao động. 
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Ước đến hết tháng 9/2020, số người tham gia BHXH, BHYT là 443.300 

người, tổng thu bảo hiểm ước đạt 654 tỷ đồng, tăng 16,5 tỷ đồng so với cùng kỳ 

năm trước; nợ bảo hiểm 19 tỷ đồng, giảm 1,3 tỷ đồng so với  cùng kỳ năm trước. 

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. 

- Về giáo dục và đào tạo: 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 các lớp tập 

huấn, chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

mới đối với lớp 1 đảm bảo hiệu quả. Tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020, 

mặc dù thời gian năm học bị gián đoạn do nghỉ để thực hiện phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, tỷ lệ học sinh khá 

giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước(5); tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt  

97,76%; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia; tham dự 

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020 có 02 dự án đạt giải (01 giải 

Ba, 01 giải Tư). Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đồ 

dùng học tập, thực thiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tổ chức 

khai giảng năm học mới 2020- 2021. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức theo kế hoạch được tiếp tục duy trì (6). 

- Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Duy trì công tác 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh; đặc biệt 

là trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta có những diễn 

biến phức tạp; tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút corona. 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”; chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị sẵn 

sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện hướng dẫn quản 

lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho 

tất cả các trường hợp đã đến vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Tính đến 

ngày 07/9/2020 qua điều tra giám sát, phát hiện, cách ly lũy tích 16.646 trường 

hợp (số đã hoàn thành cách ly 16.586 trường hợp) hiện còn 60 trường hợp đang 

                                                           
5 Tỷ lệ hoc sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,9%, tăng 0,2 điểm %, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp 

THCS đạt 49,6%, tăng 2,2 điểm%, cấp THPT đạt 54,5%, tăng 4,7 điểm%, GDXT đạt 47,7%, tăng 10,8 điểm %. 
6 Trong 09 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. 
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thực hiện cách ly (trong đó cách ly tại cơ sở y tế 05 trường hợp, tại khu cách ly 

tập trung 22 trường hợp, tại nhà 33 trường hợp). Thực hiện khám chữa bệnh cho 

796.343 lượt bệnh nhân, đạt 68,2% kế hoạch, giảm 25.698 lượt so với cùng kỳ 

năm trước; chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì tại 100% xã, phường, 

thị trần. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,8%, tăng 2,94 điểm % so cùng kỳ 

năm trước.  

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(7). Tiếp tục chăm sóc điều trị thuốc ARV, điều trị 

thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone(8); tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện tốt chính sách dân số, tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 

chiếm 16,55%, giảm 0,39% so với cùng kỳ năm trước. 

- Về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin truyền thông: Các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết; 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; do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 nên nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ không diễn ra theo kế hoạch, 

trong 9 tháng đầu năm tổ chức 22 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đạt 

27,5% kế hoạch, trên 720 buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức 08 

giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; 237 giải, buổi giao lưu thể thao ở cơ sở; tham gia 

07 giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt tổng số 16 huy chương. Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng rãi, thiết thực, 

triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa. 

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; tuyên truyền kết quả đại hội Đảng các 

cấp; công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 

XIV;... Sản xuất và phát sóng 75.165 giờ phát thanh, đạt 75% kế hoạch, 175.537 

giờ phát sóng truyền hình các chương trình địa phương, đạt 75% kế hoạch. 

                                                           
7 Kiểm tra được 3.643 lượt cơ sở/4.395 cơ sở hiện có (trong đó 3.057 cơ sở/3.643 cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực 

phẩm chiếm 83,9%). Phạt tiền 32 cơ sở với số tiền là 25,3 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm 132 cơ sở 21,7 triệu đồng, 

Số cơ sở bị đóng cửa tạm thời 02 cơ sở. 
8 Tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn sống, quản lý được là 1.784 người, trong đó phát hiện mới 91 người, 

giảm 3,3%. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện đang điều trị ARV là 1.129 người, số người nghiện đang được điều 

trị bằng thuốc Methadone là 2.150 người. 
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- 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. Tiếp tục hoàn thiện và giao kế hoạch các 

chương trình, đề án, chính sách dân tộc như: Phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư 

Chương trình 135; vốn sự nghiệp thực hiện Đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng 

các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống năm 2020,…Tổ chức thực hiện 10 lớp tập huấn 

nghiệp vụ quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công tác dân tộc cho công chức các 

sở, ngành tỉnh, huyện, xã. 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.  

7. 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; tổ chức 04 Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 

thưc hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Duy trì thường xuyên hoạt động kiểm 

định, thực hiện kiểm định 2.995 phương tiện đo, qua kiểm tra phát hiện 35 công 

tơ điện không đạt yêu cầu về đo lường. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch 

cho 06 cơ sở và công bố tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn hàng hóa cho 23 sản phẩm 

hàng hóa thuộc 11 doanh nghiệp tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

tỉnh Lai Châu đợt I năm 2020. 

8. 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. Trong 9 tháng đầu năm, trên 

địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 đợt mưa lớn, mưa đá, gió lốc, 01 trận động đất gây 

thiệt hại nặng về người và tài sản, tổng thiệt hại ước khoảng trên 193 tỷ đồng(9). 

                                                           
9 Các đợt thiên tai đã làm 05 người chết, 18 người bị thương; 8.511 nhà bị hư hỏng thiệt hại; 3.562,5 ha cây 

trồng các loại bị gãy, dập, ảnh hưởng; 2.676 con gia cầm, 52 con gia súc bị chết, 08 lồng cá bị thiệt hại; 01 cầu 

treo bị sập; 48 công trình thủy lợi, 05 trụ sở cơ quan, 18 điểm trường, 04 công trình văn hóa, 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 

quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên bản bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông, khối lượng sạt lở trên 165.000 m3 đất, đá,... 
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Ngay sau khi thiên tai xảy ra các cấp, các ngành đã kịp thời xuống cơ sở chỉ đạo 

công tác tìm kiếm người mất tích; hướng dẫn bà con Nhân dân tập trung khắc 

phục hậu quả thiên tai(10), ổn định đời sống và sản xuất; thực hiện cảnh báo các 

khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu 

vực ngầm, tràn, đường bị ngập, khu vực nguy cơ sạt lở... 

- 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. Triển khai lập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện; xây dựng Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Lai Châu; Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đề đai trên 

địa bàn tỉnh(11); ban hành Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 và khung 

giá đất cụ thể cho từng án làm cơ sở để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất(12); tiếp tục xây dựng, vận hành, khai thác ổn 

định cơ sở dữ liệu đất đai các huyện, thành phố phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội,... Phê duyệt 19 hồ sơ xả thải; 13 hồ sơ về thăm dò, khai thác, phê duyệt trữ 

lượng, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Ban hành các chương trình, kế 

hoạch hành động về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu theo quy định 

của pháp luật, trong đó đã tổ chức kiểm tra, nghiệm thu 02 nhiệm vụ: Đánh giá 

khí hậu tỉnh Lai Châu và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050,… 

- 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. 

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

                                                           
10 Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết, mất tích và bị thương; Huy động lực lượng dựng lại nhà 

cho nhân dân (đã dựng lại được 56/56 căn nhà); đã sửa chữa, lợp lại mái cho 8.361 căn nhà; Hướng dẫn nhân 

dân thu dọn tàn dư cây trồng bị dập nát, tập trung chăm sóc cây trồng; Tiến hành rà soát, hỗ trợ thiệt hại đối với 

các diện tích cây ăn quả, cây trồng lâu năm, vật nuôi (đã khắc phục được khoảng 2.400ha, tương đương 70% 

diện tích cây trồng bị thiệt hại); Thực hiện hót, dọn sụt, sạt trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt 

(thường trực 50 máy xúc, hơn 1.000 rọ đá các loại, sẵn sàng thông các tuyến đường khi xảy ra sạt, trượt),... 
11 Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 181 công trình, dự án phát sinh vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp 

tỉnh, cấp huyện và Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2020, với diện tích 

18.118,19 ha; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với 04 dự án. 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 2.310,03 ha; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân với tổng diện tích 13.014,35 ha; bàn giao đất ngoài thực địa cho 35 tổ chức, với diện tích 2.123,11 ha. 
12 Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 85 thửa đất tại các huyện, thành phố, thu nộp ngân sách 66,26 tỷ đồng; phê 

duyệt, điều chỉnh 71 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các 

dự án với số tiền 146,21 tỷ đồng, 16 kế hoạch thu hồi đất; 67 thông báo thu hồi đất; 25 quyết định hủy toàn bộ 

nội dung các quyết định thu hồi đất; 07 quyết định cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc, 01 quyết định kiểm 

đếm bắt buộc. 
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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; tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc 

phòng đối tượng 3 là 3 lớp/164 người, đối tượng 4 là 20 lớp/1.204 người. 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(13). 

Trong 9 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, song 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(14). 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(15), lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định 

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

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

cáo; phòng chống tham nhũng 

                                                           
13 Cụ thể: Xảy ra 133 vụ tội phạm về TTXH, giảm 40 vụ, điều tra làm rõ 119/133 vụ; phát hiện bắt, tiếp nhận 

298 vụ, 368 đối tượng phạm tội về ma tuý, tăng 81 vụ và 114 đối tượng; phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ 75 

vụ, việc tội phạm về kinh tế, tăng 24 vụ; 59 vụ, việc vi phạm, tội phạm về môi trường. Xảy ra 61 vụ tai nạn, va 

chạm giao thông, làm chết 24 người, bị thương 72 người, tăng 20 vụ, tăng 06 người chết, tăng 28 người bị 

thương so với cùng kỳ năm 2019.  
14 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 10 cá nhân với tổng số 45 lượt người đi công tác nước ngoài; thực hiện thủ tục cho phép 

34 đoàn với tổng số 299 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh. 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 phi chính phủ Plan hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiến trên 80 triệu đồng. 
15 Đã giải quyết kịp thời 06 vụ việc liên quan đến biên giới. 
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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; Thực 

hiện thủ tục miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các chức danh Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; trình HĐND tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy 

viên UBND tỉnh. Xây dựng, trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về quy định 

chức danh, số lượng và mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu (Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của 

HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014). 

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

tỉnh ban hành 17 kế hoạch và báo cáo. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách 

hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030; Tọa đàm phân tích, đánh giá các 

chỉ số: PAR INDEX, PCI cấp tỉnh năm 2019 và hoạt động của Trung tâm phục 

vụ hành chính công; Tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, 

ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đón 

tiếp hơn 20.000 lượt tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp 

nhận mới 12.095 hồ sơ(16). Đã giải quyết và trả kết quả 11.567 hồ sơ; trong đó 

trả trước hạn 7.017 hồ sơ, đạt 60,66%; đúng hạn 4.550 hồ sơ, đạt 39,33%; có 54 

hồ sơ trả quá hạn chiếm 0,5%. Trong kỳ có 5.105 lượt đánh giá sự hài lòng trên 

phần mềm, trong đó đánh giá rất hài lòng 4.883 lượt đạt 95,7%, đánh giá hài 

lòng 221 lượt đạt 4,3%. 

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 9 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện 75 cuộc, trong 

đó kế hoạch năm 2019 chuyển sang 15 cuộc, kế hoạch thanh tra năm 2020 là 60 

cuộc; đã ban hành kết luận thanh tra 61 cuộc. Tiếp 482 lượt với 755 người bằng 

427 vụ việc, giảm 183 lượt và 145 người so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 

08 đoàn đông người với 142 người. Tiếp nhận 587 đơn các loại, giảm 146 đơn 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khiếu nại 09 đơn;  tố cáo 18 đơn;  kiến nghị, 

phản ánh là 560 đơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra có 

                                                           
16 Trong đó tiếp nhận trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3 là 334 hồ sơ, mức độ 4 là 1.724 hồ sơ. 
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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. Thông qua công tác phòng 

chống Covid-19 đã thể hiện được năng lực, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, 

chính quyền, toàn xã hội. 

- Triển khai mạnh và hiệu quả việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình 

hình mới, 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; triển khai thực hiện phần mềm họp không giấy tại cuộc họp của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh qua hệ thống 

phần mềm. 

- 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 đã được ban hành để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; cân đối bố 

trí đủ nguồn vốn 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. Nhiều chỉ tiêu 

cao hơn cùng kỳ và đã đạt, vượt kế hoạch đề ra như: trồng mới chè vượt 26,7% 

kế hoạch, trồng rừng vượt 8,5% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng vượt 0,3% kế 

hoạch, giá trị xuất nhập khẩu vượt 4,8% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp 

tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước,.... Chương trình xây dựng NTM được 
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triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn; đã lựa chọn được 

23 sản phẩm OCOP.  

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

năm học 2019-2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng chất 

lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, tổng kết năm học tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở 

các cấp học đều tăng so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. 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, chủ động trong 

công tác 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 7,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải 

ngân cao của cả nước, đã tạo nguồn lực cho xã hội và thúc đẩy sản xuất tiêu 

dùng. 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. 

- 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; 

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). 
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- 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, dự kiến tổng đàn gia 

súc, đặc biệt là đàn lợn không đạt kế hoạch; khởi nghiệp còn hạn chế, số lượng 

doanh nghiệp thành lập mới còn ít; một số chỉ tiêu khác đạt thấp và dự ước 

không hoàn thành kế hoạch giao như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh đạt thấp, thu ngân sách trên địa bàn, doanh thu vận tải, doanh thu du 

lịch; giá trị sản xuất công nghiệp tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng dự ước 

không đạt kế hoạch giao. Nguyên nhân chủ yếu các chỉ tiêu không đạt kế hoạch 

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, diễn biến thời tiết 

khắc nghiệt,... 

- Một số bệnh truyền nhiễm diễn biến rất phức tạp như bệnh viêm đường 

hô hấp do vi rút Corona gây ra, bệnh H5N1, H7N9; thiếu Bác sỹ và bác sỹ có 

trình độ chuyên khoa ở các tuyến, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng 

được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; an ninh trật tự ở một số địa bàn 

còn tiềm ẩn phức tạp, các vụ vi phạm về ma túy, kinh tế, tai nạn giao thông có 

chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước. 

- Công tác phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan chuyên môn trong tham 

mưu giải quyết vướng mắc ở một số lĩnh vực chưa cao (quản lý quy hoạch lĩnh 

vực còn trồng chéo). 

- Do có sự xáo trộn bộ máy nên việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, các 

chính sách hỗ trợ, đầu tư ở một số địa phương còn lúng túng. 

 

Phần thứ hai 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 

TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Để tiếp tục triển khai các mục tiêu kế hoạch 2020 đạt kế hoạch đề ra, 

trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 



16 

 

  

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục năng động, đổi mới, sáng 

tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

đã đề ra tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV thông qua và 

Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Chủ động rà soát, đánh giá cụ thể 

kết quả từng chỉ tiêu, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế để có 

những giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn 

đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 

2020. Chuẩn bị tốt các nội dung trình phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối 

năm đảm bảo tiến độ, chất lượng; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch 5 

năm giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

giai đoạn 2021-2030. 

2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh  

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và Quyết định của UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất nông 

nghiệp. Tập trung thu hoạch lúa mùa, chỉ đạo sản xuất vụ thu, đông đảm bảo 

tiến độ; chỉ đạo tăng diện tích cây trồng vụ đông để phục vụ tết nguyên đán và 

tăng thu nhập cho nhân dân. Chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp pháp phòng, chống 

kịp thời; triển khai phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chỉ 

tái đàn ở nơi đảm bảo điều kiện. Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh tại 

Văn bản số 1505/UBND-KTN ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng 

thiết yếu, đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại. Triển khai hiệu quả 

các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm 

hàng hóa của địa phương. Thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng phương tiện, 

giá cước vận tải trong điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp; 

tăng cường phương tiện vận tải nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

và đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm xe quá tải,… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-nhiem-vu-giai-phap-chi-dao-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-2016-300100.aspx
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3. Về đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách 

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục 

quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Rà soát, theo dõi tiến độ từng dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm 

thủ tục thanh toán, không dồn vào cuối năm; khẩn trương quyết toán, bàn giao 

các dự án hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư năm 2020 để đảm bảo kết quả giải ngân đạt cao nhất. 

Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ 

đọng thuế theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/8/2020 của Ban chỉ đạo chống 

thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Thực hiện 

quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội: 

Thực hiện các mục tiêu giáo dục năm học 2020 – 2021 theo Chỉ thị năm 

học của UBND tỉnh. Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Chuẩn bị các điều kiện 

triển khai lựa chọn, tập huấn sách giáo khoa lớp 2; biên soạn chương trình giáo 

dục địa phương lớp 2, lớp 6. Thực hiện kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, kiểm 

tra trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. 

Duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chủ động phòng chống 

dịch bệnh, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác dự phòng 

và điều trị; tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của y tế 

cấp xã; xây dựng mô hình trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoạt động theo 

nguyên lý y học gia đình và lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân bằng sổ 

điện tử tại 15 xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, công nhận các xã đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. 

Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và 

điều kiện sống cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, đặc biệt là trong 

mùa giáp hạt. Đôn đốc chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 

chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình 
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thực hiện công tác đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Xây dựng kế hoạch đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. 

Hoàn thiện đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn  2021-2025, định 

hướng đến năm 2030”; tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

5. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; 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 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. 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). 

- Quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố 

cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người vượt cấp góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự trong thời gian thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

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 khiếu nại, tố cáo còn tồn động  

- 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. 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.  

6. Tăng cường đảm bảo 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 



19 

 

  

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 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh uỷ;                    (Báo cáo) 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ 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 
 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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