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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Lai Châu, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động 

lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và 

Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 08/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thống nhất, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 

98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 

08/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhằm phát triển thành phần kinh tế 

tư nhân trên địa bàn tỉnh trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 

5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân. 

- Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp, các ngành, địa phương, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh 

tế tư nhân; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá 

trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân trong 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 2. Yêu cầu 

- Các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi    

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, 

Kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở 

thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
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nghĩa để cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh có nhận thức đúng đắn để triển khai thực hiện.   

- Việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế tư nhân phải đảm bảo vai trò 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, sự 

tham gia của cả hệ thống chính trị và sự giám sát của Nhân dân. 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đơn vị gắn với đánh giá kết quả 

thực hiện; đề cao ý thức trách nhiệm thực thi của cán bộ, công chức, viên chức 

nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ 

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. 

Phấn đấu đến hết năm 2020 có trên 1.500 doanh nghiệp, đến năm 2025 có 

trên 2.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có trên 2.500 doanh nghiệp tư nhân 

đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.  

- Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tổng 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đến năm 2020 đạt khoảng 55%, năm 

2025 đạt khoảng 60%, năm 2030 đạt khoảng 65- 70%. 

- Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 6 - 

7%/năm. 

2. Giải pháp  

2.1. Thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ 

trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân 

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đối với chủ trương, nghị 

quyết của đảng, kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển 

kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2.2. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng để phát 

triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh 

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận 

bình đẳng các nguồn lực xã hội, trọng tâm là vốn, đất đai và cơ hội kinh doanh, 
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cũng như tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên 

địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân  

cung cấp các dịch vụ công. 

- Thực hiện đầy đủ, tôn trọng quyền tự do kinh doanh trong những ngành 

nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, quyền sở hữu tài sản hợp pháp, các 

quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, tạo 

môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách và giải pháp của 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh 

phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời khuyến khích các doanh 

nghiệp có tiềm lực, nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại tỉnh nhằm khai thác các 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

- Kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố: 

- Tích cực triển khai Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 

Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Văn bản số 1157/UBND-TM ngày 23/6/2017 chỉ đạo triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo tinh 

thần Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp. 

- Quan tâm, hỗ trợ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp; tăng cường tư 

vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đào tạo công tác tài chính - kế 

toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ... 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan: 

- Thực hiện đẩy mạnh phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; gắn kế hoạch chuyển 

giao, ứng dụng công nghệ với kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới; đẩy nhanh thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một 

sản phẩm”; tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
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hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; thực hiện tốt Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành:  

- Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên để bảo đảm 

quyền tiếp cận bình đẳng của khu vực kinh tế tư nhân đối với nguồn lực đất đai, 

tài nguyên. 

- Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc 

biệt là thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giảm thời gian và chi phí 

cho người dân, doanh nghiệp, phát triển thị trường đất đai. 

e) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: 

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh 

chấp kinh tế, dân sự, trọng tâm là các hoạt động thương lượng, hòa giải, trọng tài 

thương mại và tòa án nhân dân các cấp, bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp 

của người dân và doanh nghiệp. 

f) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: 

Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp 

để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo 

nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt 

động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có khả năng 

tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế 

hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

g) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: Khuyến 

khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển đồng bộ thị 

trường phân phối hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài tỉnh; triển khai thực hiện hiệu 

quả các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt các mặt hàng 

nông sản chủ lực của tỉnh; tăng cường quản lý thị trường, phòng chống các hành 

vi gian lận thương mại, thao túng thị trường. 

h) Cục Thuế tỉnh: Đảm bảo mối liên hệ thường xuyên, hỗ trợ người nộp 

thuế; triển khai nhiều kênh thông tin hỗ trợ về chính sách thuế, các thủ tục hành 

chính để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; hướng dẫn, giải quyết nhanh thủ tục về 

miễn, giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê đất, … cho các Nhà đầu tư 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
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2.3. Bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất 

hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, 

bình đẳng 

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục 

rà soát các bộ thủ tục hành chính trong phạm vi, trách nhiệm của mình để giảm 

bớt hoặc loại bỏ những thủ tục hành chính trùng lắp, không cần thiết; thực hiện 

rà soát các quy trình xử lý công việc, từng thủ tục cụ thể để đảm bảo thông suốt, 

không ách tắc giữa các cấp, các ngành, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, 

thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quy 

hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh 

nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: Rà soát, nâng cao 

chất lượng kiểm soát trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bãi 

bỏ các văn bản không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực thi hành trong lĩnh vực 

phát triển kinh tế tư nhân. 

2.4. Về tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực 

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020 để góp phần 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi 

trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên 

quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực một cách 

minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị trường. 

- Chú trọng cập nhật thông tin và công khai, minh bạch hệ thống thông tin 

kinh tế - xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, 

chính sách của Trung ương và của tỉnh để tạo điều kiện cho người dân và doanh 

nghiệp tiếp cận khai thác. 

b) Sở Giao thông,Vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: Tham 

mưu quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; khuyến 

khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận 

tải, phát triển đa dạng loại hình vận tải đảm bảo nhanh chóng, an toàn, thuận 

tiện, tiết kiệm chi phí xã hội. 



6 

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: Tham mưu xây 

dựng phát triển hạ tầng các đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế 

tư nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng, với chi phí hợp lý; rà soát, đánh giá tình 

hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, chủ động tham mưu điều 

chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan: Tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất 

đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng. 

e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Tăng cường đôn đốc các Tổ chức 

tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân 

được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp của khách hàng.  

2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ 

và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động 

a) Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng 

các Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống; nâng cao 

chất lượng cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật của tỉnh; triển khai có hiệu quả 

chính sách hỗ trợ trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt 

động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức thực hiện hiệu quả 

Chương trình giáo dục nghề nghiệp - Việc làm giai đoạn 2016-2020; đào tạo gắn 

với địa chỉ sử dụng, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

với doanh nghiệp, chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình, 

kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Chú trọng đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn và người dân tộc thiểu số. 

2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, 

tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân 

a) Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa dịch vụ hành chính 

công để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện 

nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính nhà nước.  
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- Duy trì các chuyên mục Hỏi - Đáp, công khai số điện thoại đường dây 

nóng trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị để tiếp nhận, trả lời 

kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc gặp 

gỡ đối thoại doanh nghiệp, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.  

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện 

tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh 

nghiệp; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt 

thanh tra, kiểm tra. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu 

ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh 

nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: 

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng “phục vụ”; nâng cao 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác quản lý để tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2963/KH-UBND ngày 

19/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020 và 

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh. 

c) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: Tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo không chồng chéo làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: Tiếp tục triển khai 

có hiệu quả hoạt động hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, tiếp tục nâng cao và hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, khuyến 

khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thực hiện các giao dịch điện tử. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập 

trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Kế hoạch này; xác 

định các nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực 

hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 

12 hàng năm; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chỉnh cho phù hợp. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh có trách nhiệm thông tin đầy đủ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 

98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 

08/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                         

- Thường trực Tỉnh ủy;            (Bc) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Văn phòng UBND: V, TH, KT, VX; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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