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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, UBND 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 huyện, thành phố đã ban
hành kế hoạch cụ thể của đơn vị.
Đến nay đã hoàn thành 09 công việc theo tiến độ như: Xây dựng và ban
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2020
về 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 trên địa bàn tỉnh;
Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết
luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế
hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Xây dựng kế
hoạch công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2020,...
II. VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02

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 NTM:

+ Nông nghiệp, thủy sản: Tiếp tục thu hoạch ngô vụ Đông và đôn đốc
hướng dẫn Nhân dân làm đất, gieo cấy lúa và các cây trồng vụ Đông xuân đúng
thời vụ. Đến nay đã làm được 6.725 ha đất gieo trồng lúa Đông xuân, 1.055 ha
đất trồng ngô Xuân hè; đã gieo cấy 6.175 ha lúa Đông xuân (đạt 91,1% so với kế
hoạch, nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước 1.399 ha) và gieo trồng 673 ha ngô
Xuân hè. Trong tháng các đối tượng sâu bệnh gây hại rải rác như: Tập đoàn rầy,
vàng lá sinh lý, OBV trên lúa đông xuân, sâu keo mùa thu, rệp cờ trên cây ngô;
mật độ, tỷ lệ và diện tích nhiễm tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích
nhiễm sâu bệnh trong tháng 70,5 ha, diện tích phòng trừ 10,5 ha.
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, khống chế Dịch tả
lợn Châu Phi, tiến hành kiểm tra, thẩm định điều kiện công bố hết dịch trên địa
bàn các xã heo quy định. Bệnh dịch Tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục xảy ra trên địa
bàn tỉnh, số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tháng là 13 con, chết 13 con; tổng
trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy là 561 kg/13 con; đến nay đã có 82 xã công bố
hết dịch, còn 977 hộ/77 bản/12 xã của 3 huyện (Phong Thổ, Tân Uyên, Mường
Tè) chưa công bố hết dịch. Ngoài ra, Bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc
làm cho 38 con trâu, bò nhiễm bệnh, số gia súc khỏi bệnh 30 con, đang tiếp tục
điều trị 08 con. Đã cải tạo, nạo vét 68 ha ao để phục vụ nuôi mới, sản lượng nuôi
trồng và đánh bắt tự nhiên ước đạt 108 tấn(1).
+ Lâm nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của
cộng đồng, dân cư đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng, kịp thời phát hiện và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Tổ chức quản lý, cấp
phát tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng nhận khoán, nhận hợp đồng
bảo vệ rừng theo quy định, trong tháng tiến hành thu từ các bên sử dụng dịch vụ
môi trường rừng với tổng số tiền là 2.881,59 triệu đồng; tổng thu lũy kế từ đầu
năm là 3.929,98 triệu đồng, đã chi trả dịch vụ môi trường rừng với số tiền
15.989,37 triệu đồng; tổng chi lũy kế từ đầu năm là 34.503,62 triệu đồng.
+ Nông thôn mới: Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới nhất là ở những xã dự kiến đạt chuẩn năm 2020. Tổ
chức thẩm định 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Mường Kim, Ta Gia,
Hố Mít, Mường Khoa, Hồ Thầu, Lùng Thàng), đến nay, các tiêu chí về NTM ước
đạt bình quân 14,76 tiêu chí/xã; tỷ lệ số xã đạt chuẩn 19 tiêu chí là 36,46%(2).
Nuôi cá ao, lồng đạt 89 tấn; cá nước lạnh 9 tấn; khai thác đạt 10 tấn.
Số xã đạt 19 tiêu chí là 35 xã; Số xã đạt 15-18 tiêu chí là 13 xã; Số xã đạt 10-14 tiêu chí là 37 xã; Số
xã đạt 5-9 tiêu chí là 11 xã.
()
()
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- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, đầu tư: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá
so sánh 2010) ước đạt 158,2 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng 01/2020, giảm
21,1% so với cùng kỳ năm trước(3). Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao
năm 2020 là 2.260,5 tỷ đồng; giải ngân đến thời điểm ngày 15/02/2020 là
408,8 tỷ đồng, đạt 18,1% kế hoạch.
- Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
ước đạt 663,25 tỷ đồng, giảm 12% so với tháng trước, tăng 13,2% so với cùng kỳ
năm trước. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và chống buôn lậu, hàng giả,
hàng cấm, gian lận thương mại được triển khai; Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các
huyện, thành phố được kiểm soát. Trong tháng đã phát hiện và xử lý 105 vụ vi
phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách 172,27 triệu đồng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng
0,34% so với tháng trước, tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 0,229 triệu USD, giảm
58,4% so với tháng trước, giảm 88,5% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
- Tài chính - Ngân hàng:
+ Thu - chi ngân sách: Lũy kế tổng thu NSĐP đến hết ngày 14/02/2020 đạt
657,266 tỷ đồng, đạt 8% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao; tổng thu
ngân sách trên địa bàn đạt 123,839 tỷ đồng, đạt 6% so với dự toán Trung ương và
HĐND tỉnh giao. Lũy kế tổng chi NSĐP đạt 954,367 tỷ đồng, đạt 11% so với dự
toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.
+ Ngân hàng: Lũy kế tổng huy động vốn ước đến ngày 29/02/2020 đạt
16.057 tỷ đồng, tăng 0,65% so với tháng trước, giảm 0,12% so với cùng kỳ năm
trước; trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương khối Ngân hàng thương mại
đạt 6.624 tỷ đồng, tăng 18,07% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ ước đạt
15.042 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.
- Phát triển doanh nghiệp: Trong tháng, đăng ký thành lập mới 04 doanh
nghiệp với tổng vốn đăng ký 269,9 tỷ đồng, lũy kế đăng ký thành lập mới 09
doanh nghiệp; thay đổi đăng ký kinh doanh 23 lượt doanh nghiệp; giải thể 02
doanh nghiệp, lũy kế giải thể 03 doanh nghiệp (theo hồ sơ đề nghị của DN); quyết
định chủ trương đầu tư 03 dự án, lũy kế quyết định chủ trương đầu tư 04 dự án.

Do tháng 02 là thời điểm mùa khô nên lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện thấp hơn các tháng
trước, đồng thời các công trình thủy điện lớn tích nước điều tiết phát điện và sản xuất nông nghiệp của
đồng bằng sông Hồng trong mùa khô.
()
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2. Về Văn hóa - xã hội
- Công tác y tế - chăm sóc sức khỏe: Ủy ban nhân tỉnh đã chủ động, quyết
liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Covid-19 gây ra. Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 12/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh
đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp triển khai thực hiện
nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19 như: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra; xây dựng kế
hoạch dự trù trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị sẵn
sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra; đã tiến
hành phun hóa chất khử trùng tại các khu cơ quan, trường học, chợ, những nơi tập
trung đông người... trên toàn tỉnh; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức
khỏe cho nhân dân trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng về bệnh
viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra để người dân hiểu đúng về tình
hình dịch bệnh, biết cách phòng chống dịch bệnh. Từ ngày 14/01/2020 đến ngày
14/02/2020 toàn tỉnh có 37 ca nghi mắc, trong đó có 34 trường hợp đã có kết quả
xét nghiệm xác định âm tính; đến nay đã có 28 trường hợp đưa ra khỏi danh sách
nghi mắc, còn lại 9 trường hợp nghi mắc vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi tại cơ sở y
tế 8 trường hợp và tại nhà 1 trường hợp. Lũy kế số người áp dụng biện pháp cách
ly tại nhà/nơi cư trú là 6.165 người, trong đó 6.109 người đã được đưa ra khỏi
danh sách cách ly, hiện còn 56 người đang tiếp tục cách ly theo quy định.
Tình hình một số bệnh truyền nhiễm khác cơ bản ổn định, trong tháng
không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh chân tay miệng, sốt phát ban nghi sởi,
cúm A (H5N1, H7N9); có 140 người bị chó, mèo nghi dại cắn đến tiêm phòng
vắc xin dại, 01 trường hợp tử vong tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên.
Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được
tăng cường trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức kiểm tra 2.225/4.225
cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm, trong đó 1.833 cơ sở
đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 82,4%; có 392 cơ sở vi phạm, đã
xử lý theo quy định. Tính đến ngày 31/01/2020 số người nhiễm HIV/AIDS lũy
tích là 1.794 người, trong đó phát hiện mới 04 người, số người được điều trị bằng
thuốc ARV là 1.167 người. Số người nghiện đang được điều trị là 2.257 người
trong đó có 2.164 người điều trị bằng thuốc Methadone và 123 người điều trị
bằng thuốc Buprenorphine.
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- 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 đặc biệt là trong dịp tết nguyên
đán, cụ thể: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, người nghèo, đối
tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khác tổng số 2.198 suất quà, trị giá 1.857,2
triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội
và đối tượng khác tổng số 71.659 suất quà, trị giá 23.376,4 triệu đồng; tổ chức
trao 4.120 xuất quà , trị giá 1.730 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ
Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, Quỹ đảm bảo xã hội và nguồn xã hội hóa; trao 450
xuất đồ ấm cho trẻ em nghèo xã Tà Ngảo huyện Sìn Hồ từ ban vận động Quỹ “Vì
người nghèo” Trung ương.
Thực hiện tuyên truyền, tư vấn lao động cho cho 315 người: Trong đó đưa 03
người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giới thiệu cho 12 lao
động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
trong và ngoài tỉnh. Giải quyết cho 38 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và tạm
dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 01 lao động.
- Công tác giáo dục - đào tạo: Hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi nghề phổ
thông năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch tăng cường tư vấn tuyển sinh,
định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THPT; hướng dẫn ôn thi
THPT quốc gia năm 2020. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện cho học sinh, sinh
viên toàn tỉnh nghỉ học để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC năm
2020; trong tháng cử 04 người đi học sau đại học.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông : Tổ chức thành
công chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa xuân” chào xuân mới Xuân Canh Tý
2020; đưa nghệ nhân dân tộc Mông xã Nùng Nàng tham gia Lễ hội Khèn
hoa - Không gian Văn hóa Tây Bắc lần thứ IV/2020 tại huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai;
tổ chức trên 90 buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; thực hiện tuyên truyền
rộng rãi về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19
gây ra.
Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch
nông thôn, bán hàng OCOP và nhóm sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí theo
lĩnh vực của ngành; tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19. Trong tháng toàn tỉnh ước đón 47.200 lượt
khách du lịch, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2019; tổng doanh thu du lịch và dịch
vụ ước đạt 59,0 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2019.
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- Tích cực triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ban
hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Nậm Nhùn.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(4). Tiếp tục
theo dõi, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các điểm
nhóm tôn giáo thực hiện sinh hoạt tôn giáo thường kỳ ổn định, thuần túy và đón
tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đoàn kết, chưa có 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 hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án “Chuyển giao công
nghệ bồn lọc nước đa tầng để xử lý nước mặt, nước ngầm thành nước sinh hoạt
hợp vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu” thuộc Chương trình
nông thôn miền núi; tổ chức 01 hội đồng xét hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị
“Ứng dụng và đổi mới công nghệ chế biến chè xanh thành phẩm” của Công ty
TNHH Chè Shan Trúc Thanh với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Thực hiện
kiểm định 06 phương tiện đo các loại.
- Triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất năm 2019; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1.217,5 ha (cấp tỉnh 109,3ha;
cấp huyện 1.108,2 ha), bàn giao đất ngoài thực địa cho 02 tổ chức, diện tích 0,78
ha; Cấp 265(5) 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 23,28 ha.
Phê duyệt, điều chỉnh 03 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án
(số tiền 3,43 tỷ đồng); 52 Quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 52 lượt hộ gia
đình, cá nhân để thực hiện 04 dự án,....
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, chỉ đạo các
chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc công tác cải tạo,
phục hồi môi trường theo quy định. Trong tháng, đã phê duyệt Quyết định phê
duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường 01 dự án; cấp 17 giấy xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường; cấp mới 01 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại,...

Chính sách thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18 và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
trong dịp tết nguyên đán,... Phê duyệt danh danh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2020-2023; thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ -TTg; triển khai đăng
ký nhu cầu thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống năm 2020;...
()
Trong đó: cấp mới 100 giấy/11,47 ha; cấp đổi, cấp lại 165 giấy/11,81 ha
()
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4. Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo
- 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. Chỉ đạo cơ
quan chuyên môn tổng hợp, thẩm định kết quả tự chấm điểm xác định Chỉ số cải
cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019; xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách
hành chính năm 2020; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số
866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu; tổ chức
Hội nghị xin ý kiến và tiến hành thẩm định Đề án bố trí lực lượng Công an chính
quy về làm Trưởng công an xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng, Thanh tra tỉnh tiếp
tục thực hiện 02 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang: 01 cuộc thanh tra chuyên
đề về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao,
đấu thầu thuốc chữa bệnh; 01 cuộc thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách,
pháp luật đối với phương án bồi thường. Tiếp nhận, xử lý 05 đơn (gồm: 02 đơn
kiến nghị phản ánh, 01 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại), trong đó 01 đơn đủ điều
kiện xử lý, 04 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, tuần
tra canh gác; xây dựng kế hoạch hệ thống huấn luyện gai đoạn 1 tại quân khu, kế
hoạch ra quân huấn luyện năm 2020. Đảm bảo đầy đủ vật chất hậu cần tại các khu
cách ly để phòng chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra. Tổ chức lễ giao
nhận quân năm 2020 với tổng số quân 920 người (trong đó quân sự 750 người,
công an 170 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. Đến ngày 14/02/2020, toàn tỉnh
xảy ra 14 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 09 vụ so với tháng 01/2020, đã điều
tra làm rõ 12/14 vụ, bắt 22 đối tượng; phát hiện và xử lý 08 vụ việc vi phạm các
quy định về quản lý kinh tế; phát hiện bắt, tiếp nhận 19 vụ, bắt 22 đối tượng phạm
tội ma túy; xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết, 13 người bị thương.
Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; làm thủ tục cho phép 01 đoàn và 07
cá nhân với tổng số 09 lượt cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài. Thực hiện
thủ tục cho phép 06 đoàn với tổng số 45 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh
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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.
6. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các hoạt động
đón xuân Canh Tý 2020, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được
thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; các đối tượng chính sách, hộ nghèo... được thăm hỏi,
tặng quà chu đáo nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ,
công chức chấp hành nghiêm Chỉ thị về tổ chức Tết nguyên đán Canh Tý 2020
của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Hàng hóa phục vụ tết
đa dạng, phong phú, giá cả ổn định, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị
trường, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân;
không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Công tác khám chữa bệnh cho người
dân được đảm bảo, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút Covid-19 được triển khai một cách quyết liệt, kịp thời và đồng
bộ không để nhân dân hoang mang; không xảy ra ngộ độc thực phẩm và các vấn
đề liên quan đến an toàn thực phẩm trong những ngày Tết. Giao thông thuận lợi,
thông tin liên lạc thông suốt; an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, góp phần bảo
đảm cho mọi người dân trong tỉnh đón Tết vui tươi, an toàn.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế
hoạch số 111/KH-UBND ngày 17/01/2020, số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020
của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ, các Nghị quyết của 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 2020.
Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà
nước; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh giao, nhất là các chương trình, đề án, nội dung được phân công
chuẩn bị trong chương trình công tác năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra; Ban Chỉ đạo các cấp tăng
cường kiểm tra, nắm tình hình, báo cáo kịp thời và giám sát chặt chẽ, cách ly
các đối tượng ra vào từ vùng dịch theo hướng dẫn của Trung ương. Người đứng
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đầu các cấp, các ngành phải trực tiếp kiểm tra, chủ động nắm tình hình, không
được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch.
3. Chỉ đạo tập trung sản xuất vụ Đông Xuân, đặc biệt là công tác chuẩn bị
giống, vật tư phục vụ công tác trồng mới năm 2020; các huyện phải chuẩn bị và
báo cáo rõ nhu cầu giống, vật tư, đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn giống;
theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai,
dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo ổn định sản xuất; tăng cường công
tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán,
vận chuyển gia súc, gia cầm, động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan, nhất
là tại các cửa khẩu, lối mở khu vực biên giới.
- Chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng
bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo đúng quy định của
Luật Thú y, Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai
đoạn 2019-2025” và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
4. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc lộ
trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy định của
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, cụ thể: Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua
mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi,
chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư
vấn có giá trị không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu
không quá 10 tỷ đồng.
5. Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của người dân,
doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để người dân, doanh
nghiệp bức xúc, kiến nghị nhiều lần mà không được giải quyết.
6. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, không để
tình trạng đến ngày không trả được kết quả hoặc gần đến ngày hẹn trả kết quả
mới yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, gây phiền hà, tốn thời gian, chi phí của
người dân, doanh nghiệp.
7. Hoàn thiện đề án đoàn ra, hội đàm với phía Trung Quốc về thông quan
hàng hoá với Trung Quốc qua cửa khẩu chính, đảm bảo thông thương hàng hoà
và phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Trung ương.
8. Chỉ đạo 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 phá hoại, kích động, gây rối an
ninh, trật tự, các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật.
9

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của
Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng
tâm tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
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- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.
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