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Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021 

 
 

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01 NĂM 2021 

Trong tháng, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

- Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản; xây dựng nông thôn mới: Tập trung 

chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân và tiếp tục thu hoạch ngô vụ Đông. Đến nay đã 

thu hoạch ngô Đông 3.208 ha, sản lượng khoảng 10.522 tấn; làm đất phục vụ gieo 

trồng lúa Đông xuân diện tích 5.667 ha, diện tích gieo mạ quy ra diện tích cấy 

3.857 ha, gieo cấy lúa Đông xuân 577 ha, trồng ngô Xuân sớm 110 ha
(1)

. Công tác 

phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng được quan tâm chỉ đạo, 

chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời với các diễn biến thời 

tiết bất thường, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra
(2)

. Tổng đàn gia 

súc ước đạt 304,97 nghìn con, đàn gia cầm ước đạt 1,56 nghìn con, sản lượng thịt 

hơi các loại 1,3 nghìn tấn (trong đó thịt lợn 0,91 nghìn tấn). Diện tích ao được cải 

tạo, xử lý phục vụ cho vụ nuôi mới ước đạt 45 ha, thể tích bể nuôi cá nước lạnh 

ước đạt 18.590 m
3
, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt ước đạt 116 tấn. 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa 

cháy rừng mùa khô 2020-2021 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/10/2020.  

Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tiếp tục được quan tâm, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong tháng, thu từ các bên sử dụng 

DVMTR với số tiền là 4.261,4 triệu đồng; đã chi 544,8 triệu đồng. Triển khai xây 

                                           
1 Theo dự báo khí tượng thủy văn, đầu năm 2021 sẽ có rét đậm, rét hại sảy ra, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc, vì vậy 

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo lùi thời gian gieo cấy lúa Đông xuân, ngô Xuân sớm để tập trung thực hiện 

vào trà chính vụ và trà muộn. Do đó diện tích làm đất, gieo mạ và gieo trồng lúa, ngô chậm hơn so với cùng kỳ 

năm 2020. 
2 Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra rét đậm, rét hại làm cho 126 con gia súc bị chết, 15 ha lúa Đông xuân mới 

gieo cấy và 01 ha mạ bị vàng lá. Ngoài ra, các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên cây trồng như sâu keo mùa thu trên 

cây ngô, bệnh héo rũ Panama trên cây chuối, diện tích nhiễm 128,7 ha, diện tích đã được áp dụng các biện pháp 

phòng trừ 28 ha.  
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dựng kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021, cấp tạm ứng chi 

phí quản lý năm 2021 cho các đơn vị đảm bảo đúng quy định.  

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch tại 

một số bản trên địa bàn tỉnh, tiến hành thẩm định hồ sơ đối với các xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí tại các 

xã dự kiến đạt chuẩn 2021. 

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, đầu tư: Giá trị sản xuất công nghiệp ước 

đạt 142,5 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước
(3)

. Tổng kế hoạch vốn 

đầu tư năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 121,03 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 

31/12/2020 là 96,57 tỷ đồng, bằng 79,8%; tổng kế hoạch vốn đầu tư công được 

giao năm 2020 là 2.379,99 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/01/2021 là 1.831,6 tỷ 

đồng, bằng 77 % tổng kế hoạch. Triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2021 ngay từ những ngày đầu năm với tổng vốn đầu tư 1.768,4 tỷ đồng. 

 -  Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

ước đạt 593,09 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất 

nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 3,869 triệu USD, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,669 triệu USD, tăng 

tăng 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa 

phương gồm: Chè 295 tấn, trị giá 0,691 triệu USD; quả chuối xanh, mía 2.200 

tấn, trị giá 0,978 triệu USD. Trong tháng toàn tỉnh ước đón 44.515 lượt khách du 

lịch, tổng doanh thu ước đạt 28,9 tỷ đồng; tăng 27,2% tổng lượt khách, giảm 

41,6% tổng doanh thu so với cùng kỳ năm 2020. 

Tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội trong khuôn 

khổ Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Hà Nội. Thực hiện chương trình Tuần 

Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 nhằm giới thiệu, tuyên tuyền, 

quảng bá các hình ảnh miền đất, con người Lai Châu và các giá trị văn hóa độc 

đáo, đặc sắc, quảng bá các điểm du lịch tiêu biểu của Lai Châu, đã đạt được một 

số kết quả cụ thể: Lễ hội đường phố với sự trình diễn của 06 dân tộc (Thái, Mông, 

Giáy, Hà Nhì, Dao, Lự) đã thu hút hàng ngàn người tham gia; Tổ chức 12 gian 

hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa 

phương với 101 sản phẩm trong đó 46 sản phẩm OCOP, 55 sản phẩm nông 

nghiệp tiềm năng đã thu hút người dân thủ đô tham quan, mua sắm, doanh thu 

ước đạt 700 tỷ đồng; 02 gian hàng về quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du 

                                           
3
 Do lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện thấp hơn cùng kỳ năm trước, đồng thời các công trình thủy điện 

lớn đang tích nước điều tiết nước phát điện và canh tác sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng trong mùa 

khô 
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lịch Lai Châu đã đón tiếp và cung cấp thông tin cho hàng nghìn khách tham quan, 

gặp gỡ trực tiếp hơn 200 doanh nghiệp lữ hành trên cả nước đến tìm hiểu thông 

tin xây dựng các chương trình du lịch Lai Châu, cung cấp gần 4.000 tài liệu các 

loại về quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lai Châu.  

- Tài chính - Ngân hàng: Lũy kế tổng thu ngân sách địa phương đến ngày 

15/01/2021 đạt 522,7 tỷ đồng, bằng 7% so với dự toán, trong đó thu ngân sách trên 

địa bàn đạt 38,8 tỷ đồng, bằng 2% dự toán HĐND tỉnh giao; tổng chi ngân sách địa 

phương đạt 35,1 tỷ đồng, bằng 1% dự toán HĐND giao. Lũy kế tổng huy động vốn 

của các ngân hàng thương mại ước đến ngày 31/01/2021 đạt 16.480 tỷ đồng, tăng 

5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương khối 

ngân hàng thương mại ước đạt 7.605 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; 

tổng dư nợ ước đạt 15.629 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.            

- Phát triển doanh nghiệp: Đăng ký thành lập mới 03 doanh nghiệp với tổng 

vốn đăng ký 7 tỷ đồng, thay đổi đăng ký kinh doanh 26 lượt doanh nghiệp, đăng 

ký tạm ngừng hoạt động 13 doanh nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp
(4)

; quyết định 

chủ trương đầu tư 01 dự án với vốn đăng ký đầu tư 38 tỷ đồng. 

2. Về Văn hóa – xã hội 

- Công tác Lao động, việc làm, an sinh - xã hội, giảm nghèo, chính sách đối 

với người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tổ chức hỗ trợ cho 02 gia đình 

có trẻ em chết do đuối nước tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường; trao tặng 24 

chiếc xe đạp và 300 chiếc áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các 

huyện Than Uyên, Nậm Nhùn. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm 

qua mạng cho 20 người, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 29 người. Thực 

hiện kiểm tra, thẩm định năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Công tác giáo dục – đào tạo: Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 2 và lớp 6; xây dựng dự thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và 

lớp 10; xây dựng kế hoạch đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên Ngoại ngữ, Tin học. 

Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch. Xây dựng 

tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, đề án “Nâng cao chất lượng xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2021-2025”. 

                                           
4 Lý do: theo đề nghị của DN do hoạt động không hiệu quả 
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Tiếp tục duy trì đào tạo học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng cộng 

đồng. Tính đến ngày 11/01/2021 duy trì đào tạo 31 lớp với 722 học sinh, sinh 

viên; liên kết đào tạo 18 lớp với 1025 học viên. 

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

dịch bệnh được duy trì; trong tháng tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, 

không có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; theo dõi và sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của 

dịch bệnh. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/01/2021 qua điều tra giám sát 

phát hiện cách ly 144 trường hợp (trong đó cách ly tại cơ sở y tế 01 trường hợp, 

tại khu cách ly tập trung 76 trường hợp, tại nhà 67 trường hợp). Tổ chức khám 

chữa bệnh cho trên 76 nghìn lượt người. Tiếp tục thực hiện thanh, kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm tra 289 cơ sở trong đó 

282 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 97,6%, phát hiện 07 cơ 

sở vi phạm đã nhắc nhở, xử lý theo quy định.  

- Tổ chức thành công Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng mở rộng năm 

2020 và hoạt động Khinh khí cầu. Tổ chức 14 chương trình biểu diễn nghệ thuật; 

38 buổi biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ cơ sở; 31 buổi/giải giao lưu thể dục 

thể thao ở cơ sở; tham gia giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh 

cao Bà Rá” giành 01 huy chương đồng và 02 vận động viên được phong đẳng cấp 

I theo quy định của điều lệ giải. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền các 

ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền kết quả kỳ 

họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền tăng cường phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho 

cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm;…  

- Triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi, nhất là 

đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. Tổ chức thực hiện rà soát đưa ra khỏi danh sách và công nhận bổ sung, thay 

thế danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2023. Tổ chức thẩm định kết quả rà soát xã thuộc khu vực I, II, III 

và thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện thăm hỏi người có uy 

tín theo Quyết định số 12 và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong dịp tết 

Nguyên đán. Đồng bào sinh hoạt tôn giáo ổn định, tôn trọng chính quyền, tuân 
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thủ pháp luật, không xảy ra sự việc phức tạp, bất ngờ liên quan đến tôn giáo xảy 

ra trên địa bàn tỉnh. 

3. Về Khoa học và công nghệ; tài nguyên – môi trường 

- Tổ chức 01 hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đối với đề 

tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển cây chuối theo hướng VietGAP và sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu”; 02 hội đồng nghiệm thu 

cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu giải pháp năng cao công tác phòng, chống tội 

phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” và dự án “Xây dựng biện pháp canh tác 

tổng hợp vườn cây lê thời kỳ thu hoạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; 02 Hội đồng 

xét duyệt hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 đối với 

dự án “Ứng dụng KH&CN nhân rộng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm hình 

thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh” của HTX sản xuất nông 

nghiệp và dịch vụ Ngũ Chỉ Sơn. Ban hành kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng năm 2021; giải quyết cho 09 lượt cá nhân, doanh nghiệp sử 

dụng phương tiện đo có kiến nghị về sai số, qua kiểm tra phát hiện 01 phương 

tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai. 

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 6.478,07 ha. Bàn 

giao đất ngoài thực địa cho 05 tổ chức, với diện tích 18,79 ha. Phê duyệt 07 

phương án bồi thường, hỗ trợ dự án, với tổng số tiền bồi thường 3.150 triệu đồng. 

Cấp 277 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 267,58 ha. 

Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo, đăng ký biến động đất đai cho các tổ chức, 

cá nhân theo quy định. 

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng 

cường; trong tháng phê duyệt: 01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, 02 

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện, 02 hồ sơ cấp giấy phép xả 

thải vào nguồn nước; cấp 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.  

4. Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
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Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế theo 

đúng quy định; thực hiện quy trình miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch UBND thành 

phố. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; triển khai xây dựng Đề án của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch thanh tra, tiếp công dân 

năm 2021. Tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị, phản ánh theo đúng thủ tục, thẩm 

quyền; trong tháng tiếp nhận 04 đơn, trong đó 02 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn 

kiến nghị) đủ điều kiện xử lý. 

5. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện 

tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổng kết công tác quân sự quốc phòng 

năm 2020 tại các đơn vị. Lực lượng công an đã thực hiện tốt các biện pháp phòng 

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

xã hội trên địa bàn nên trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đến ngày 

14/01/2021, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 

16/18 vụ, bắt 23 đối tượng; phát hiện bắt, tiếp nhận 59 vụ, 67 đối tượng phạm tội 

ma túy; phát hiện và xử lý 20 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, 

phá 02 chuyên án tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa; phát hiện, xử lý 12 vụ 

việc vi phạm về môi trường; xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết, 

09 người bị thương. 

Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; làm thủ tục cho 07 đoàn với tổng số 

18 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. 

Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ đang triển khai, thực hiện dự án 

viện trợ cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, kịp thời giải quyết các 

vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 

2/2021 

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh về 
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những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và theo Chương 

trình công tác năm 2021 đảm bảo chất lượng và tiến độ. Xây dựng và ban hành 

các Nghị quyết, Đề án chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo kế hoạch.  

2. Các cấp, các ngành tập trung chuẩn  bị tốt  các biện pháp, điều kiện 

phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2021 và đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui 

tươi, lành mạnh,  an  toàn,  tiết  kiệm theo đúng chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Chỉ đạo tập trung sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo tiến độ; chủ động 

triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 

tiếp nhận tiền ủy thác chi trả DVMTR của các cơ sở sử dụng DVMTR có lưu vực 

liên tỉnh năm 2021, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy 

định. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/10/2020 về 

việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, 

mùa khô năm 2020-2021; tiếp tục hoàn thiện dự án rà soát, xác lập lại ranh giới 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tỉnh Lai Châu; hoàn thiện công tác 

thẩm định và tổ chức công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

4. Ban hành Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2021. 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4. Tiếp tục 

kiểm soát chặt các hoạt động tại cửa khẩu, lối mở, thực hiện quyết liệt công tác 

kiểm soát dịch bệnh. Làm tốt công tác quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến 

giá cả hàng hóa nhất là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, tình hình thị trường hàng 

hóa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Kiểm tra việc sản xuất, phân phối 

sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, 

vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu lưu thông trên thị trường nội địa.  

5. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp 

với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch được giao. Tập trung hoàn tất các thủ tục để 

phân bổ chi tiết các nguồn vốn theo kế hoạch năm 2021 còn lại ngay khi có đủ 

các điều kiện phân bổ theo quy định. 

6. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung tại Công 

văn số 90-CV/TU ngày 06/01/2021 của Tỉnh ủy Lai châu về tăng cường kiểm tra, 
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giám sát phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 

08/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19. Duy trì hoạt động khám, chữa bệnh; chủ động phòng, chống, ứng phó 

với các dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội 

mùa xuân năm 2021, không để tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

7. Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021; xây dựng tài liệu 

và tổ chức bồi dưỡng các bộ công chức viên chức thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông mới; tiếp tục xây dựng dự thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 

và lớp 10. Hướng dẫn tuyển sinh cao đẳng, đại học năm học 2021-2022. Kiểm 

tra công tác dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Báo cáo 

tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn 

giai đoạn 2016-2020”. Thực hiện các biện pháp duy trì sĩ số học sinh, tỷ lệ học 

sinh chuyên cần sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. 

8. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 

kiện của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 

đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục và tập quán. 

9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng 

cường nắm bắt tình hình khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có di dịch 

cư tự do; xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo phù hợp 

với thực tiễn; tổng hợp kết quả hỗ trợ tết Nguyên Đán năm 2021 cho người có 

công, đối tượng bảo trợ và người nghèo trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, phân bổ gạo 

cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố. 

10. Tăng cường điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán; kiểm tra chặt việc thực hiện 

kê khai giá cước, giá vé tàu, xe theo quy định. Kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ 

thuật các phương tiện tham gia giao thông; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đội ngũ 

lái xe khách, xe tải, xử lý nghiêm các đối tượng lái xe sử dụng rượu, bia và các 

chất ma túy, đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

11. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập 

trung đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an 

ninh, trật tự, lợi dụng dịp Tết nguyên đán để thực hiện các hoạt động phá hoại.   
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Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu./. 
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