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          Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 

 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 

 

  

I. VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 

2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

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 2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 17/01/2020, 

trong đó cụ thể hóa bằng 113 công việc và đã giao rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng 

cơ quan, đơn vị thực hiện; các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể của đơn vị. Đến nay đã hoàn thành 52 

công việc theo tiến độ. 

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2020 

1. Về phát triển kinh tế 

- Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản 

+ Trồng trọt: Trong tháng, tập trung thu hoạch lúa mùa, chăm sóc ngô 

thu đông, chè, cây ăn quả và một số cây trồng khác. Lũy kế 10 tháng đầu năm, 

tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 53.663 ha, đã thu hoạch 

37.084 ha, sản lượng ước đạt 207.750 tấn, bằng 94,4% kế hoạch; diện tích trồng 

chè mới đạt 760, vượt 26,7% kế hoạch, sản lượng chè thu hoạch ước đạt 

33.000 tấn, đạt 94,3% kế hoạch; diện tích trồng mới cây ăn quả đạt 922 ha, 

vượt 514,7% kế hoạch. 

+ Chăn nuôi, thú y, thủy sản: Trong tháng công tác tái đàn tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi, số lợn ốm, chết và tiêu 

huỷ phát sinh trong tháng là 202 con/9.266 kg; tính đến 15/10/2020, dịch bệnh 

đang xảy ra tại 220 hộ/37 bản/07 xã, phường của 06/8 huyện, thành phố. Tổng 

đàn gia súc ước đạt 294.255 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 1.530 nghìn con; sản 

http://hscvsokhdt.laichau.gov.vn/hscv/vbden.nsf/VBDen.xsp?documentId=EB4A5321230A568F4725838D0016987C&action=openDocument
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lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng ước đạt 218 tấn, lũy kế đạt 

2.379 tấn. 

 + Về lâm nghiệp: Hoàn thành công tác trồng rừng năm 2020, diện tích 

trồng mới đạt 1.185,4 ha (Quế 1.087 ha; Sơn tra 98,4 ha), vượt 8,8% kế hoạch; 

trồng mới 902,5 ha Mắc ca, đạt 84,4% kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền vận động 

người dân nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại 

địa phương tới 47 lượt thôn, bản với 3.596 lượt người dân tham gia.  

Việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi tường rừng (DVMTR) tiếp 

tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định; đẩy mạnh rà soát, xác định 

diện tích cung ứng DVMTR; các cơ sở sử dụng DVMTR đã hoàn thành việc nộp 

tiền ủy thác chi trả DVMTR về Quỹ. Trong tháng, thu từ các bên sử dụng 

DVMTR với số tiền là 7.422,2 triệu đồng (tổng thu lũy kế từ đầu năm đạt 

188.560,5 triệu đồng); đã chi trả 309 triệu đồng (lũy kế chi từ đầu năm đến nay là 

544.738,9 triệu đồng, trong đó: chi kế hoạch năm 2019 là 532.613,5 triệu đồng; 

chi kế hoạch năm 2020 là 12.125,4 triệu đồng). 

- Chương trình nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình để phấn đấu trong năm 2020 có thêm 

4 xã và huyện Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời duy trì và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông 

thôn mới gắn với du lịch ở một số bản theo Đề án đã được phê duyệt. Tổ chức 

triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông 

thôn mới và cán bộ quản lý, điều hành các cấp, chủ thể kinh tế tham gia thực 

hiện Chương trình OCOP tỉnh Lai Châu năm 2020. Đôn đốc các huyện, thành 

phố tiếp tục rà soát, xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP để tổ chức đánh giá, phân 

hạng (đợt 2 năm 2020). 

- Công tác phòng chống thiên tai: Thường trực 24/24 để nắm bắt, dự báo 

tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh để chủ động các biện pháp xử lý, ứng phó kịp 

thời với các diễn biến thời tiết bất thường, tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất 

các thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ ngày 12/9/2020 đến ngày 12/10/2020, trên địa 

bàn tỉnh không xảy ra mưa, lũ gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tính mạng và tài sản 

của Nhà nước và nhân dân. 

- Công nghiệp, xây dựng, đầu tư: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng  

(giá so sánh 2010) ước đạt 801 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng 9/2020, tăng 

86% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đạt 5.047,5 tỷ đồng, bằng 82,4% kế 
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hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 

kéo dài sang năm 2020 là 97,3 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/10/2020 là 70,43 tỷ 

đồng, bằng 72,3%; tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020 là 2.260,5 

tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/10/2020 là 1.387,72 tỷ đồng, bằng 64,01% kế 

hoạch giao chi tiết (bằng 61,13% tổng kế hoạch). 

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

ước đạt 557,05 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 9/2020, tăng 27% so với cùng kỳ 

năm trước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 1,96 triệu USD, 

giảm 42% so với tháng 9/2020, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước(1); lũy kế 

tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 48,88 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch. Tiếp tục vận 

động các doanh nghiệp tham gia chương trình giới thiệu “du lịch Lai Châu là 

điểm đến mới, an toàn, hấp dẫn” trong mùa dịch Covid-19; phát động Cuộc thi 

ảnh, video clip du lịch Lai Châu năm 2020 nhằm giới thiệu, tuyên tuyền, quảng 

bá các điểm du lịch tiêu biểu của Lai Châu;... Trong tháng tổng lượt khách du 

lịch đạt trên 18 nghìn lượt người, tổng doanh thu đạt trên 16 tỷ đồng. Giảm 

47,46% tổng lượt khách, giảm 68,6% tổng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. 

- Tài chính - Ngân hàng:  

+ Thu - chi ngân sách: Lũy kế tổng thu ngân sách địa phương đến hết 

ngày 15/10/2020 đạt 8,165,7 tỷ đồng, bằng 95% so với dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao; trong đó tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.512,9 tỷ đồng, 

bằng 75% so với dự toán Trung ương giao và bằng 70% so với dự toán Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế tổng 

chi ngân sách địa phương đạt 6.025,8 tỷ đồng, bằng 70% so với dự toán Trung 

ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

+ Ngân hàng: Lũy kế tổng huy động vốn ước đến ngày 31/10/2020 đạt 

16.352 tỷ đồng(2), tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 

trước. Tổng dư nợ ước đạt 15.525 tỷ đồng, tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 

4,48% so với cùng kỳ năm trước. 

- Phát triển doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và 

nâng cao chỉ số PCI của tỉnh: Đăng ký thành lập mới 22 doanh nghiệp với 

                                           
1 Trong đó: Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1,565 triệu USD (Giá trị xuất khẩu của địa phương khác qua 

địa bàn tỉnh: 0,15 triệu USD; Giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,415 triệu USD, tăng 1% so với tháng 

9/2020, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước). 
2 Trong đó, nguồn vốn huy động tại đại phương ước đạt 7.337 tỷ đồng chiếm 44,87% tổng nguồn vốn; tăng 2,7% 

so với tháng trước và tăng 17,58% so với cùng kỳ năm trước. 
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tổng vốn đăng ký 379 tỷ đồng, lũy kế đăng ký thành lập mới 78 doanh 

nghiệp, giảm 58 doanh nhiệp so với cùng kỳ năm trước.  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh năng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kịp thời triển khai, 

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Triển 

khai điều tra đánh giá theo bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và 

địa phương (DDCI) tỉnh Lai Châu năm 2020 tại các huyện, thành phố.  

2. Về Văn hóa - xã hội 

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

dịch bệnh được duy trì. Tiếp tục theo dõi và sẵn sàng ứng phó với diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19, lũy kế đến ngày 16/10/2020 qua điều tra giám sát phát hiện 

cách ly 16.964 trường hợp (số đã hoàn thành cách ly 16.903 trường hợp) hiện 

còn 61 trường hợp đang thực hiện cách ly (trong đó cách ly tại cơ sở y tế 01 

trường hợp, tại khu cách ly tập trung 60 trường hợp). Tổ chức khám chữa bệnh 

cho trên 95 nghìn lượt bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện thanh, kiểm tra VSATTP 

trên địa bàn toàn tỉnh đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh LTTP, 

dịch vụ ăn uống; phát hiện 249 cơ cở vi phạm đã xử lý theo quy định. Tính đến 

30/9/2020, số người nhiễm HIV/AIDS lũy tích là 1.807 người (phát hiện mới 03 

trường hợp), Số người đang điều trị bằng thuốc ARV là 1.190 người. Số người 

nghiện đang được điều trị là 2.284 người; trong đó điều trị bằng Methadone là 

2.118 người, điều trị bằng Buprenorphine là 166 người. 

- Công tác an sinh xã hội và lao động, việc làm: Tiếp tục thực hiện 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; triển khai thực hiện 

có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện báo 

cáo tổng kết giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, thu thập thông tin nghiên cứu, xây 

dựng quy hoạch cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 

2050. Thực hiện hỗ trợ 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho 200 trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới tại các huyện Nậm 

Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên, Phong Thổ, thành phố Lai Châu; trao 60 suất quà, 

trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Nậm 

Nhùn, Mường Tè và trao tặng 20 chiếc xe đạp, trị giá 40 triệu đồng cho 20 trẻ em 
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có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xa nhà chưa có phương tiện đi học tại huyện Tân 

Uyên từ quỹ bảo trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.  

Thực hiện thủ tục cho 04 lao động nước ngoài làm việc tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho cho 469 

người lao động, trong đó có 42 lao động đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài; giới thiệu cho 45 lao động đi làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong và ngoài tỉnh; giải quyết cho 53 người được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện đôn đốc 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. Tính đến ngày 10/10/2020, toàn 

tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo được 6.166/6.500 người đạt 94,8 % kế hoạch năm. 

- Công tác giáo dục - đào tạo: Tổ chức tập huấn đại trà tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 1; tiếp tục xây dựng dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 

6; triển khai kế hoạch thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

mới đến tháng 8/2021; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp 

tỉnh Lai Châu lần thứ VII năm 2020. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

CCVC cấp tỉnh; tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã với 586 

học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức trực 

tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố. 

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông: tổ chức các hoạt động 

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

mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên 

truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình 

thường mới. Trong tháng thực hiện tuyên truyền 45 buổi thông tin lưu động; tổ 

chức 01 cuộc triển lãm với 432 ảnh; xây dựng 05 maket trang trí thực hiện tuyên 

truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ 

chức theo kế hoạch: tổ chức 11 chương trình biểu diễn nghệ thuật; hơn 111 buổi 

biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ cơ sở; tổ chức 02 giải thể thao cấp tỉnh, hơn 

50 buổi/giải giao lưu thể dục thể thao ở cơ sở.  

- Công tác dân tộc, tôn giáo: Theo dõi, nắm bắt tình hình vùng đồng bào 

dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi năm 
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2020. Lựa chọn đại biểu dân tộc thiểu số tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn 

quốc năm 2020. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người 

dân và học sinh các trường THCS về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyến thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498 

(22 lớp/11 xã/1.210 người tham gia). Thu thập, cập nhật phiếu điều tra phục vụ 

cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh – thuộc hệ thống thông tin cơ 

sở dữ liệu dân tộc thiểu số giai đoạn II. Tình hình tôn giáo và các hoạt động tôn 

giáo cơ bản ổn định, tuân theo quy định của pháp luật.  

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

- Tổ chức quản lý 12 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước đang triển khai 

thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết 

quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Tiếp tục 

triển khai thực hiện mô hình trồng rau thủy canh thuộc dự án "Ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất một số loại rau, 

quả tại tỉnh Lai Châu". Thực hiện kiểm định 353 phương tiện đo, giải quyết cho 

06 lượt cá nhân, doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo có kiến nghị về sai số, 

qua kiểm tra phát hiện 02 phương tiện đo không đảm bảo yêu cầu về đo lường.  

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Thực hiện giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh diện tích đất cho các tổ chức với tổng diện tích 

77,4 ha(3); cấp 273 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích 

59,22 ha (cấp mới 110 giấy/37,42 ha; cấp đổi, cấp lại 163 giấy/21,8 ha); thực  

hiện  công  tác  bồi  thường,  hỗ  trợ,  tái  định  cư theo quy định(4). Ban hành Chỉ 

thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; phê duyệt kết quả thực hiện 

nhiệm vụ: Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Đánh giá khí hậu tỉnh Lai Châu; 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án, cấp 01 giấy đăng ký 

kế hoạch bảo vệ môi trường. 

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

quyết khiếu nại, tố cáo 

                                           
3 Trong đó: Cấp tỉnh: Cho thuê 16,71 ha (09 tổ chức); Giao đất: 43,66 ha (09 tổ chức); Cấp huyện: giao đất 0,13 

ha (12 hộ gia đình); thu hồi 16,79 ha (70 hộ gia đình); chuyển mục đích 0,12 ha (09 hộ gia đình). 
4 Phê duyệt 09 phương án bồi thường, hỗ trợ dự án với tổng mức bồi thường, hỗ trợ trên 5,19 tỷ đồng; 06 quyết 

định cưỡng chế thu hồi đất, 02 quyết định thành lập ban cưỡng chế quyết định thu hồi đất để thực hiện 02 dự án; 

hủy 02 quyết định thu hồi đất, 03 quyết định bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án. 
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- Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng quy định; sửa đổi, 

bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý 

khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. Trong tháng, Trung tâm dịch vụ hành chính công tiếp nhận 

2.231 hồ sơ, đã hoàn thành và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 2.057/3.017 hồ 

sơ (tiếp nhận trong kỳ 2.231 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 786 hồ sơ); trong đó 

giải quyết, trả trước thời hạn và đúng hạn 2.056 hồ sơ đạt 99,05%; 01 hồ sơ 

quá hạn chiếm 0,05%. 

 - Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện 02 

cuộc thanh tra(5); tiếp nhận, xử lý 09 (khiếu nại 03 đơn; tố cáo 01 đơn, kiến nghị; 

phản ánh 05 đơn), trong đó 03 đơn đủ điều kiện xử lý, 06 đơn không đủ điều 

kiện xử lý. 

5. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, 

dịch Covid-19, tuần tra canh gác. Chỉ đạo 13 đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn 

luyện quân số 801/850 người (tính đến nay đã huấn luyện 230 đơn vị, quân số 

10.711/11.410 người), chỉ đạo các huyện mở 09 lớp đối tượng 4, quân số 505 

người. 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. Trong tháng, toàn tỉnh xảy 

ra 26 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 22/26 vụ, bắt 42 đối tượng; 

phát hiện và xử lý 07 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý kinh tế; phát hiện 

bắt, tiếp nhận 15 vụ, 18 đối tượng phạm tội ma túy; phát hiện và xử lý 06 vụ vi 

phạm quy định về môi trường; xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 01 người 

chết, 01 người bị thương. 

Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; làm thủ tục cho phép 05 đoàn với 

tổng số 25 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh theo quy định. 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.  

                                           
5 Cụ thể: 01 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hỗ trợ đầu tư 

cơ sở hạ tầng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại UBND 

huyện Nậm Nhùn; 01 cuộc thanh tra quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về đầu tư một số dự án thủy 

điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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6. Đánh giá chung 

* Kết quả đạt được: 

Các cấp, các ngành đã tập trung bám sát chương trình, kế hoạch của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, góp phần 

tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển trên các 

lĩnh vực. Ngành nông nghiệp cơ bản đảm bảo tiến độ mùa vụ, diện tích trồng 

mới cây chè và cây ăn quả, trồng rừng mới đã vượt kế hoạch giao; giá trị sản 

xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá so với cùng kỳ năm 

trước; công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới 

được quan tâm duy trì.  

Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện 

giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khá. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kịp thời ban hành văn bản chỉ 

đạo các cấp, các ngành về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi 

trường kinh doanh.  

An sinh xã hội được quan tâm. Cải cách hành chính và thủ tục hành chính 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội 

được đảm bảo. 

* Khó khăn, hạn chế: Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn tái phát ở một số 

bản, xã; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 doanh thu du lịch vẫn đạt thấp so với 

cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn ít và giảm so với cùng kỳ 

năm trước.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải 

pháp trong những tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế 

hoạch năm 2020. Tích cực chuẩn bị, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình và dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ và 

chất lượng. Chỉ đạo tổng kết các nhiệm vụ năm 2020, xây dựng chương trình 

công tác năm 2021. 

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

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

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh 
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ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; đặc biệt là kiểm soát chặt 

chẽ công tác xuất nhập cảnh, không để xảy ra việc nhập cảnh trái phép trên 

đường mòn, lối mở, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nâng cao toàn 

diện chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của 

nhân dân trong tỉnh. 

3. 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, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2140/UBND-TH ngày 02/10/2020.  

4. Tập trung chỉ đạo sản xuất các cây trồng vụ Đông; kiểm tra kết quả 

trồng chè, cây ăn quả năm 2020 tại các huyện, thành phố. 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; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền 

chuyên sâu về công tác phòng chống bệnh DTLCP, 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 năm 2020-2021. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung 

chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu 

chí, tập trung chỉ đạo đối với 04 xã dự kiến đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2020 

và huyện Tân Uyên; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP. Phòng ngừa, ngăn 

chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố trong những tháng cuối năm và mùa 

hanh khô; đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ trước, trong và sau Đại hội đại Biểu đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. 

5. Tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến giá cả 

hàng hóa nhất là các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, chú trọng kiểm tra hàng giả, 

hàng nhái kém chất lượng, tiếp tục triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai: Dự án xây dựng mô hình điểm bán hàng 

Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020 thuộc đề án Phát 

triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Đề án “Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa 

nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu”. Tăng cường quản lý các đơn vị kinh 

doanh vận tải, đơn vị khai thác bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp về 
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phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chế độ báo cáo theo hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng. 

6. 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. Xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2021. 

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. 

7. Tổ chức bồi dưỡng đại trà cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông mới; tập huấn Chương trình giáo dục địa phương theo các 

Mô đun của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục xây dựng dự thảo tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 2 và lớp 6; ban hành Quyết định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Hội khỏe 

Phù đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VII năm 2020. Tổ chức kiểm tra: trường học 

xanh, sạch, đẹp, an toàn; phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; công nhận đạt chuẩn 

quốc gia năm 2020 tại các huyện, thành phố. 

Tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh 

trong tháng 11/2020 thông qua công tác tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật, thông tin lưu động, hoạt động nghiệp vụ, cổ động trực quan, chiếu phim, văn 

hóa thông tin cơ sở. Tổ chức giải Vô địch Quần vợt các Câu lạc bộ toàn tỉnh lần 

thứ IV; giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh toàn tỉnh lần thứ XVI; 

Hội thi thể thao phụ nữ toàn tỉnh lần thứ VI, năm 2020. Tiếp tục thực hiện các 

sự kiện Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu lần thứ II; tiếp tục thông tin, 

quảng bá, xúc tiến du lịch Lai Châu thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng và các trang mạng xã hội. 

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 cư 

tự do.  
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8. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục 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). Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế 

hoạch công tác thanh tra.  

9. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, chỉ đạo đấu tranh 

phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá chính quyền, bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và một số 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, phân 

xã TTXVN tại Lai Châu, Công báo 

tỉnh, Website tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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