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I. VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NĂM 2021 

CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã kịp 

thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/01/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết, 

trong đó cụ thể hóa bằng 95 công việc và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị. Đến nay đã hoàn thành 15 công việc theo tiến độ. 

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

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4  

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:  

+ Nông nghiệp: Tập trung gieo cấy lúa mùa, ngô Xuân hè, chăm sóc các 

cây trồng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác trồng mới chè, cây ăn 

quả, công tác gieo trồng cơ bản đảm bảo tiến độ thời vụ. Đến nay đã gieo cấy lúa 

Đông xuân ước đạt 6.780 ha (bằng 100% kế hoạch), gieo trồng 13.950 ha ngô 

Xuân hè (đạt 82,6% kế hoạch); trong tháng, đã làm đất phục vụ gieo trồng lúa 

mùa 1.274 ha, diện tích gieo trồng ước đạt 193 ha. Đã thực hiện hỗ trợ giống sản 

xuất 73,87 tấn lúa Đông xuân, 53,2 tấn ngô Xuân hè. Rà soát, đo đạc diện tích đất 

phục vụ trồng mới chè, phát dọn thực bì 260 ha, làm đất 53 ha, chuẩn bị trên 12 

triệu bầu chè phục vụ cho trồng mới chè năm 2021 (đáp ứng đủ giống); sản lượng 

chè ước đạt 3.350 tấn; sản lượng cây ăn quả ước đạt 4.400 tấn. Trong tháng các 
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đối tượng sâu, bệnh hại lúa, ngô và các cây trồng khác với tổng diện tích nhiễm 

281,3 ha, giảm 306,5 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích phòng trừ 329 ha (kể 

cả những diện tích chưa nhiễm sâu, bệnh cần được phòng trừ). Tổng đàn lợn, gia 

cầm phục hồi và tăng trở lại do người dân đã bắt đầu đẩy mạnh tái đàn; tổng đàn 

gia súc ước đạt 306.040 con (tăng trên 25.980 con so với cùng kỳ năm trước), 

tổng đàn gia cầm 1.534 nghìn con; sản lượng thịt hơi trong tháng ước đạt 5,5 

nghìn tấn, trong đó thịt lợn 4,1 nghìn tấn.  

+ Lâm nghiệp: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác trồng mới 

rừng năm 2021. Đến nay, đo đạc quy chủ 1.215,2 ha,  phát dọn thực bì 451 ha; 

chuẩn bị được 3.899.060 cây giống(1). Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng 

cường; tổ chức tuyên truyền 181 lượt thôn, bản và 06 trường học với 12.619 lượt 

người dân và 1.518 lượt học sinh tham gia; ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng đến 4.007 hộ gia đình. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR) tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong tháng, đã tổ chức đàm 

phán, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2, 

đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR; đến nay còn 

06 đơn vị(2) chậm nộp tiền DVMTR quý IV năm 2020; triển khai tạm ứng kịp thời 

chi phí quản lý năm 2021 cho bên cung ứng DVMTR đảm bảo theo quy định; trong 

tháng, thu từ các bên sử dụng DVMTR với số tiền 1.995 triệu đồng, chi 366,6 triệu 

đồng cho các chủ rừng, các ban quản lý rừng phòng hộ.  

+ Thủy sản: Diện tích ao nuôi trồng toàn tỉnh đạt 969 ha; thể tích bể nuôi 

cá nước lạnh ước đạt 18.590 m3; thể tích nuôi cá lồng ước đạt 122.960 m3; sản 

lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên trong tháng ước đạt 197 tấn. 

+ Xây dựng nông thôn mới: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới 

gắn với phát triển du lịch một số bản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định và xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với 04 xã (Thèn Sin, Nậm 

Sỏ, Huổi Luông, Thu Lũm) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (xã 

Khun Há); hướng dẫn huyện Tân Uyên hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. Tiếp tục triển khai chương trình OCOP năm 2021. 

- Công nghiệp, xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 

ước đạt 297 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước(3). Công bố giá vật 

                                           
1 Gồm: 2.304.600 cây Quế; 475.200 cây Thông mã vĩ; 341.900 cây Sơn tra; 548.660 cây Mắc ca; 55.000 cây Giổi; 

72.000 cây Lát hoa;  26.000 cây Tếch; 5.000 cây Sấu; 40.700 cây Mỡ; 30.000 cây Keo tai tượng. 
2 Gồm: Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2, Nậm Bon, Nậm Cát, Nậm Mở 3, Nậm Cấu 2, Nậm Be. Tổng số tiền chậm nộp 

là 1.914 triệu đồng. 
3 Do do công trình thủy điện Bản Chát và Lai Châu thực hiện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước được Ao huy 

động nguồn điện phát ra tháng 4/2021 tại Văn bản số 1056/ĐĐQG-PT ngày 31/3/2021 về việc phương thức vận 
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liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021; quản lý, vận hành hệ 

thống quản lý thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo theo quy 

định, xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh. 

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 1.768,437 tỷ 

đồng. Đã giao chi tiết đến các chủ đầu tư là 1.277,481 tỷ đồng, trong đó: 06 dự án 

dự án để thu hồi vốn ứng trước; 76 dự án đã phê duyệt quyết toán; 07 dự án đã 

hoàn thành, đưa vào sử dụng; 11 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021; 28 dự 

án chuyển tiếp. Giải ngân đến ngày 10/4/2021 là 417,337 tỷ đồng, bằng 34% kế 

hoạch giao chi tiết.  

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

ước đạt 568,9 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất nhập 

khẩu trên địa bàn ước đạt 6,78 triệu USD, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 2,18 triệu USD, tăng 37,9% so 

với cùng kỳ năm trước(4). Trong tháng, toàn tỉnh ước đón 70.108 lượt khách du 

lịch, tổng doanh thu ước đạt 46,66 tỷ đồng; tăng 15,6 lần lượt khách và 11,8 lần 

tổng doanh thu so với cùng kỳ năm 2020. 

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

14/4/2021 đạt 2.107,8 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong 

đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 335,2 tỷ đồng, bằng 18% dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách địa phương đạt 

1.749,3 tỷ đồng, bằng 23% dự toán HĐND giao, giảm 24% so với cùng kỳ năm 

trước. Lũy kế tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại ước đến ngày 

30/4/2021 đạt 17.092 tỷ đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 7.860 tỷ đồng, tăng 8,12% so với cùng 

kỳ năm trước; tổng dư nợ ước đạt 15.792 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 

trước. 

- Phát triển doanh nghiệp: Đăng ký thành lập mới 14 doanh nghiệp(5), với 

tổng vốn đăng ký 528,8 tỷ đồng, tăng 04 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; 

quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn 

                                                                                                                                      
hành hệ thống điện Quốc gia tháng 4/2021 nhằm cân đối các nguồn cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng và 

an toàn hệ thống truyền tải điện. 

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 260 triệu kWh; đá xây dựng 70.920 m3; chè khô các loại 733 

tấn; gạch xây dựng 9.270.000 viên; nước máy sản xuất 510.000m3; xi măng 520 tấn. 
4 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 200 tấn, trị giá 0,446 triệu USD; quả chuối xanh, mía 

6.100 tấn, trị giá 1,735 triệu USD. 
5 Phân theo lĩnh vực hoạt động: Xây dựng 05 DN; thương mại và dịch vụ 04 DN; nông lâm nghiệp 04 DN; tư vấn 

01 DN;  
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đăng ký là 519,4 tỷ đồng, giảm 01 dự án so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc lĩnh vực thủy điện. 

2. Về Văn hóa - xã hội 

- Công tác lao động, việc làm; an sinh - xã hội: Ban hành Kế hoạch nâng 

cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh; triển khai chương trình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật và kế hoạch 

đào tạo lao động nông thôn năm 2021. Tính đến ngày 12/4/2021, toàn tỉnh đã 

tuyển sinh và đào tạo được 319 người, đạt 0,4% kế hoạch, trong đó: Đào tạo trình 

độ trung cấp cao đẳng được 129 người, đạt 24,3% kế hoạch; đào tạo trình độ sơ 

cấp và thường xuyên đạt 190 người, đạt 0,25% kế hoạch. Trong tháng, chấp thuận 

cho 13 lao động là người nước ngoài vào làm việc tại các dự án thủy điện trên địa 

bàn tỉnh(6); thực hiện tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.150 người, giải 

quyết việc làm cho 645 người, trong đó: đưa 09 người đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng; 415 người đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, 89 lao động được tạo việc 

làm thông qua các dự án nông, lâm, ngư nghiệp; 132 lao động tự tạo việc làm; giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 103 người.  

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai 

đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030. Tổ chức hỗ trợ đột xuất cho 01 gia đình có trẻ 

em chết do đuối nước tại huyện Tam Đường với mức hỗ trợ 02 triệu đồng; phối 

hợp với Công ty Acecook thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận 500 

suất quà cho 500 trẻ em của huyện Mường Tè, Nậm Nhùn mỗi suất quà trị giá 400 

nghìn đồng. 

- Công tác giáo dục - đào tạo: Ban hành quyết định quy định Tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; kế hoạch 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Tổ chức thi kỳ thi chọn học sinh giỏi 

cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021; dạy thử nghiệm tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 6. Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-

2022, tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022. Tiếp tục duy trì công tác đào 

tạo học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng; triển khai công tác đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ, CCVC theo kế hoạch. Trong tháng cử 03 CCVC đi ôn, dự 

                                           
6 Trong đó: 01 lao động làm việc tại nhà máy thủy điện Nậm So 1; 02 lao động tại nhà máy thủy điện Hua Chăng 

2; 04 lao động tại nhà máy thủy điện Nậm Xe 2; 01 lao động tại nhà máy thủy điện Pắc Ma; 02 lao động tại nhà 

máy thủy điện Mường Mít; 03 lao động tại nhà máy thủy điện Nậm So 2. 
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thi sau đại học; cử 01 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; 01 

công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp. 

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

dịch bệnh được duy trì. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch Covid-19, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/4/2021 

qua điều tra giám sát phát hiện 9.615 trường hợp có yếu tố dịch tễ(7); số đã hoàn 

thành cách ly 9.545 người, hiện còn 70 người đang thực hiện cách ly (trong đó tại 

khu tập trung 55 người, tại nhà 15 người). Triển khai xây dựng kế hoạch tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức khám 

chữa bệnh cho trên 111 nghìn lượt bệnh nhân. Công tác thanh, kiểm tra VSATTP 

trên địa bàn toàn tỉnh được quan tâm thực hiện, tiến hành kiểm tra 591/4.424 cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm, dịch vụ ăn uống; trong 

đó 552 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 93,4%, phát hiện 39 

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

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông: Tổ chức làm việc với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn 

hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III, năm 2021 (tại tỉnh  Lai  Châu); khảo sát 

xây dựng chính sách về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tổ chức thành 

công Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh 

Lai Châu năm 2021. Tổ chức 09 chương trình biểu diễn nghệ thuật; gần 70 buổi 

biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ cơ sở; tổ chức 03 giải thể thao cấp tỉnh, 41 

buổi/giải giao lưu thể dục thể thao cơ sở; tham dự giải vô địch Taekwondo các câu 

lạc bộ tại tỉnh Quảng Nam; dự giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài giải 

Báo Tiền Phong lần thứ 62 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 01 VĐV đạt vị trí 

thứ 4 nội dung 21 km bán Marathon; giải Vô địch các câu lạc bộ Teakwondo quốc 

gia tranh cúp đại sứ Hàn Quốc năm 2021, đạt 02 HCV, 01 HCB và 04 HCĐ; giải 

cầu lông Câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2021 tranh cup Thành 

Công tại Cần Thơ. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; 

tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

                                           
7 Trong đó: 62 người triếp xúc với người nghi nhiễm, 3.630 tiếp xúc với người từ vùng dịch về, 5.085 tiếp xúc gần 

với bệnh nhân, 781 người nhập cảnh, 57 khám sàng lọc 
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dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;… Thường xuyên theo dõi các thông tin viết về 

tỉnh Lai Châu trên các trang báo điện tử, mạng xã hội, kịp thời phát hiện những 

thông tin tiêu cực, sai lệch để xử lý theo quy định. Trong tháng 4/2021, trên các 

trang báo điện tử và mạng xã hội có 3.012 tin, bài đăng tải về Lai Châu. 

- 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 xây dựng đề án, nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 

18/11/2019 của Quốc hội. Công tác tôn giáo thường xuyên được quan tâm, chỉ 

đạo; tham gia đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Lễ 

Phục sinh năm 2021 đối với các chức sắc, chức việc, người có uy tín theo đạo Tin 

lành trên địa bàn tỉnh; thực hiện nắm bắt tình hình tôn giáo trước cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

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

- Tổ chức 01 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia(8); 09 hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021. Tiếp tục theo dõi sinh trưởng, phát 

triển các cây nuôi cấy mô lan kim tuyến, hoàng thảo kèn, phi điệp; thực hiện triển 

khai mô hình trồng dưa lưới 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”. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm định phương tiện đo; trong 

tháng kiểm định 816 phương tiện đo, giải quyết cho 03 lượt cá nhân, doanh 

nghiệp sử dụng phương tiện đo có kiến nghị về sai số, qua kiểm tra các phương 

tiện đo đều đạt yêu cầu về đo lường. 

  - Tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 

2021-2025. Đôn đốc các huyện, thành phố hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và thực hiện 

thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật(9). Xây dựng Quy chế phối hợp bảo 

                                           
8 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đối với nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ khoa học công 

nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống cá Tầm quy mô hàng hóa tại tỉnh Lai Châu” thuộc chương trình hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 thực hiện từ năm 2022. 
9 Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

với tổng diện tích 35,08 ha. Gia hạn sử dụng đất cho 01 tổ chức, với diện tích 4,12 ha; bàn giao đất ngoài thực địa 

cho 03 tổ chức, với diện tích 6,7 ha. Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho 32 thửa đất trên địa bàn huyện 

Sìn Hồ; giải quyết đề nghị giao quản lý quỹ đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ 
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vệ khoáng sản các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên, tỉnh 

Sơn La. Phê duyệt 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi; 02 

hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Phê duyệt đề cương, dự toán quan 

trắc môi trường tỉnh; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 02 dự án; 

cấp 02 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 

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử Đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành Quyết định kiện 

toàn thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV, 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức làm 

việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các đối 

tượng theo quy định; biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử. 

- Hoàn thiện Đề án, Nghị quyết 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; báo cáo 

kết quả điều tra xã hội học làm cơ sở đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác 

cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố; thẩm định kết quả tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính 

năm 2020 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (vòng 2).  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đón tiếp gần 4.000 lượt tổ chức, 

cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp nhận 2.412 hồ sơ, trong đó tiếp 

nhận trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3 là 48 hồ sơ, mức độ 4 là 884 hồ sơ. 

Đã giải quyết và trả kết quả 2.170/3.711 hồ sơ (tiếp nhận mới trong kỳ 2.412 hồ 

sơ, kỳ trước chuyển sang 1.299 hồ sơ) cho tổ chức và cá nhân, 100% hồ sơ trả 

trước và đúng hạn. Trong kỳ có 969 lượt đánh giá sự hài lòng trên phần mềm, kết 

quả: 953 lượt đánh giá rất hài lòng đạt 98,3%, đánh giá hài lòng 16 lượt đạt 

16,7%. 

- Trong tháng, tiếp tục triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra, kết luận 01 

cuộc thanh tra và mở mới 01 cuộc thanh tra; Báo cáo tổng kết thực hiện đề án 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai 

                                                                                                                                      
đất huyện Phong Thổ (03 khu đất). Cấp 226 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 54,7 ha. 
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đoạn 2017-2020”; tiếp nhận, xử lý 05 đơn (gồm: 01 đơn tố cáo; 04 đơn kiến nghị, 

phản ánh), trong đó 02 đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, 03 đơn không 

đủ điều kiện xử lý. 

5. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

- Duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống 

thiên tai, phòng chống dịch Covid-19; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn thanh tra 

Quân khu 2 thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 

của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương. Xây dựng các văn kiện chỉ 

đạo diễn tập ứng phó lụt bão huyện Phong Thổ, diễn tập động viên e880 và diễn 

tập khu vực phòng thủ các huyện Than Uyên, Nậm Nhùn. 

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 12 

vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 11/12 vụ, bắt, xử lý 15 đối tượng; 

phát hiện bắt, tiếp nhận 31 vụ, 36 đối tượng phạm tội ma túy; phát hiện và xử lý 

08 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý kinh tế; phát hiện, xử lý 09 vụ việc vi 

phạm về môi trường; xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 03 người 

bị thương. 

- Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; làm thủ tục cho 06 đoàn với tổng 

số 16 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy 

định. Gửi điện mừng của lãnh đạo tỉnh tới 3 tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, 

Luông Pha Bang nước CHDCND Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Tiếp tục 

duy trì trao đổi thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh với Ban Ngoại vụ 

Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. 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.  

6. Công tác quy hoạch tỉnh 

Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch 

và Đầu tư yêu cầu đơn vị Tư vấn tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh; 

Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh tập trung trí tuệ tập thể, tinh thần 

trách nhiệm tham gia ý kiến vào các nội dung quy hoạch tỉnh. Đến ngày 

16/4/2021, đã hoàn thành dự thảo (lần 1) của 18/22 báo cáo đề xuất tích hợp 
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quy hoạch gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thành viên Ban 

Chỉ đạo tham gia ý kiến.  

7. Đánh giá chung 

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

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sản xuất nông 

lâm, nghiệp đảm bảo tiến độ mùa vụ; các chỉ tiêu kinh tế về giá trị sản xuất công 

nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa 

phương, doanh thu ngành du lịch, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đều tăng so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao, doanh thu du lịch có dấu 

hiệu phục hồi; công tác phòng, chống dịch Covid -19 được duy trì đảm bảo theo 

quy định; triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cải cách hành 

chính được tiếp tục quan tâm thực hiện, đặc biệt trong tháng VCCI tổ chức công 

bố chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh PCI năm 2020, Lai Châu xếp thứ 57/63, 

tăng 06 bậc so với năm 2019 đạt kết quả vượt bậc so với nhiều năm gần đây; an 

ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định,... 

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội trong tháng còn một số hạn 

chế như: Công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh còn chậm tiến độ so với kế 

hoạch; kích cầu thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội còn hạn chế, nhất là lĩnh vực du lịch; giải phóng mặt bằng tuyến 

đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai chậm tiến độ; chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng còn chậm. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 

1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND 

ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt (về thời gian, trình tự, nội dung) 

các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 khóa XV và các nội dung giám sát 

của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh.  

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

dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không 

chủ quan, lơ là; đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại kỳ bầu cử Quốc hội và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 theo phân bổ của Bộ Y tế. 

4. Chỉ đạo chăm sóc các cây trồng vụ Đông xuân, triển khai sản xuất vụ 

Xuân hè năm 2021 đảm bảo tiến độ. Chủ động triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Kiểm tra cây giống và công tác chuẩn bị 

trồng rừng trên địa bàn các huyện; thực hiện kế hoạch trồng mới rừng năm 2021 

đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp nhận tiền ủy thác chi trả DVMTR của các cơ sở 

sử dụng DVMTR, sớm hoàn thành chi trả tiền DVMTR năm 2020, rà soát xác lập 

lại ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; triển khai kế hoạch 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, 

Chương trình nông thôn mới gắn với du lịch năm 2021. Thường xuyên nắm bắt 

tình hình thời tiết, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết gây ra. 

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; xây dựng kịch bản hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của địa 

phương. Kiểm soát chặt các hoạt động tại cửa khẩu, lối mở, thực hiện nghiêm 

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.  

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; công tác phòng 

chống bão lũ, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ; tăng cường phương tiện vận 

tải nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân trong 

dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 gắn với thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

6. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh.  

7. Hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 đảm bảo tiến độ. Tích cực làm việc, kiến nghị với các Bộ, ngành, cơ 

quan Trung ương để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, phân bổ chi tiết các nguồn 

vốn còn lại khi có đủ các điều kiện phân bổ theo quy định.  
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8. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng công tác khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng 

cường công tác giám sát, phát hiện, cách ly đối với những trường hợp có biểu 

hiện nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, cúm A (H5N1, 

H7N9). Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất có chất lượng phục vụ công 

tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai.  

9. Ban hành Quyết định phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 

dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng sư 

phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu”; Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu giai đoạn 2021-2025”. Dạy thử nghiệm Tài liệu giáo dục địa phương lớp 

2; tiếp tục xây dựng dự thảo tài liệu giáo dục địa phương lớp 10. Tổ chức kiểm 

tra học kỳ II cấp Tiểu học, THCS năm học 2020-2021; thi thử kỳ thi Tốt nghiệp 

THPT năm 2021. 

10. 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, tiếp tục tuyền truyền công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế; tuyên truyền các Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV; tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; các 

chính sách về nông nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh;… Làm tốt công tác đảm bảo 

an ninh thông tin, tập trung đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên 

tạc, sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích 

động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc 

hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.  

11. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh công tác 

truyền thông, quảng bá điểm đến Lai Châu; đổi mới hình thức quảng bá văn hóa, 

du lịch tỉnh trên các kênh truyền hình, nhóm, trang du lịch lớn của cả nước. Tập 

trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Ngày hội Văn hóa 

dân tộc Mông lần thứ III tỉnh Lai Châu, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 

2021. Triển khai các nội dung tại kế hoạch hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 

tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tổ chức Lễ phát 

động Chương trình “Toàn dân rèn luyện môn bơi, phòng chống tai nạn đuối 

nước” năm 2021. 

12. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp 

tục xây dựng Đề án, nghị quyết thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế 
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- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2030. 

13. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, tăng cường 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các 

cấp. Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, 

kết hợp quán triệt, tuyên truyền nghị quyết 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. Thực hiện tốt 

việc tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, 

thuộc thẩm quyền, không để phát sinh “điểm nóng”, vụ việc khiếu nại, khiếu kiện 

đông người, vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV, 

bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tổ chức triển 

khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra.  

14. 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, các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Theo dõi sát tình hình 

biên giới, đường biên, cột mốc, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến 

biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP và tình 

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

ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 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, Th8. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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