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I . BỐI CẢNH 

1. Bối cảnh trong nước 

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động rất nhanh, phức 

tạp, khó lường, đặc biệt, các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột quân sự giữa 

Nga – Ucraina. Trong nước, tâm lý lo lắng, thận trọng với dịch Covid-19 cuối 

năm 2021 dần được cởi bỏ; sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong triển khai phòng, chống dịch 

Covid-19 và các dịch bệnh khác mới xuất hiện đã tạo điều kiện, nền tảng quan 

trọng để nền kinh tế chuyển trạng thái từ mở cửa thận trọng, lo ngại dịch bệnh 

bùng phát trở lại sang đẩy mạnh mở cửa các ngành, lĩnh vực, đưa đời sống người 

dân trở lại trạng thái bình thường; ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, 

lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, hỗ trợ 

tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc 

lợi xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam là nền kinh tế có quy mô còn khiêm tốn, độ mở 

lớn, sức chống chịu từ các cú sốc bên ngoài còn hạn chế nên cũng chịu áp lực rất 

lớn từ lạm phát, tăng giá cả hàng hóa, giá vật tư, vật liệu,… 

2. Bối cảnh trong tỉnh 

Các cân đối lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân 

lực từng bước được cải thiện; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng lên. Đồng 

thời, các chính sách, đề án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 

đã được tỉnh ban hành và đẩy mạnh thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để thúc 

đẩy sản xuất, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; khối lượng xử lý công 
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việc ngày càng nhiều; giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 

tăng cao; thời tiết diễn biến thất thường, xảy ra thiên tai làm ảnh hưởng đến đời 

sống và sản xuất của Nhân dân,... 

Trước bối cảnh trên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

luôn quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức triển khai 

nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; 

tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng 

hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ Nhân dân phát 

triển sản xuất, kinh doanh. Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, các Nghị quyết chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, chủ đề năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, 

thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết 

chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp”, với sự nỗ lực phấn đấu 

của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh, năm 2022 kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được bảo 

đảm, đời sống người dân được cải thiện, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển và 

bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Về phát triển kinh tế 

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự cố gắng của các 

cấp, các ngành, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và 

sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt 

so với kế hoạch. Chính vì vậy, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

năm 2022 ước đạt 9,0%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%)1, trong đó ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,2%; dịch 

vụ tăng 6,0%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 48,3 

triệu đồng, vượt kế hoạch (kế hoạch 47,9 triệu đồng), tăng 3,9 triệu đồng so 

với năm 2021. 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng nông thôn mới 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách hỗ trợ sản 

xuất nông, lâm nghiệp; triển khai mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá, 

xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm vào lĩnh vực nông nghiệp, đến nay đã 

có khoảng 116 nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép vào khảo sát đầu tư 

(riêng năm 2022 là 50 nhà đầu tư) tập trung vào trồng rừng, trồng dược liệu 
                                                           
1 Tỉnh Lai Châu đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; đứng thứ 27/63 tỉnh, thành trong cả nước. 
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qúy (đặc biệt là Sâm Lai Châu tại một số huyện như: Mường Tè, Sìn Hồ, Tam 

Đường, Phong Thổ...), trồng mắc ca, trang trại chăn nuôi lợn và nhà máy chế 

biến chè, chế biến phân bón hữu cơ, chế biến thức ăn gia súc trong đó đã có 45 

dự án được chấp thuận đầu tư, vốn đăng ký đạt 6.300 tỷ đồng (năm 2022 chấp 

thuận 07 dự án tổng vốn 786 tỷ đồng). Tổ chức cho các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, chủ thể OCOP tham gia nhiều Hội chợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, qua đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, ký kết tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt 

đã tổ chức thành công Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Nắm chắc 

thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa”; chuẩn bị các điều kiện và 

thực hiện trồng mới các loại cây trồng theo kế hoạch, triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi,... cơ bản các 

chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch:  

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 

51.869 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 225.000 tấn, vượt kế hoạch 1.500 tấn. 

Tổng diện tích cây chè ước đạt 9.447 ha, trong đó diện tích trồng mới ước đạt 

607 ha, vượt kế hoạch 22 ha; sản lượng chè búp tươi ước đạt 48.000 tấn, bằng 

100% kế hoạch, tăng 4.000 tấn so với năm trước, đặc biệt trà cổ thụ đã được chế 

biến thành các sản phẩm đặc hữu cao cấp, có 4 sản phẩm đạt giải tại cuộc thi trà 

quốc tế Paris 2022 gồm giải đồng và giải ấn tượng thế giới. Diện tích cây ăn quả 

ước đạt 8.220 ha2, trong đó diện tích trồng mới 533 ha (trồng mới diện tích 

chanh leo 122 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Tam Đường 50 ha, Than Uyên 70 

ha), vượt kế hoạch 263 ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 60.000 tấn, bằng 100% 

kế hoạch, tăng 6.000 tấn so với năm 2021. Tổng diện tích một số cây trồng khác: 

hoa 115 ha, cây dược liệu 11.040 ha. Tiếp tục chăm sóc 12.980 ha cây cao su, 

diện tích đưa vào khai thác mủ 8.488 ha, sản lượng ước đạt 8.830 tấn mủ khô. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng3. 

- Về chăn nuôi: Công tác phát triển chăn nuôi được chỉ đạo, kiểm tra 

thường xuyên tại các địa phương như công tác tái đàn, phòng chống rét, phòng 

chống dịch bệnh, tiêm phòng... Tốc độ tăng đàn gia súc đạt 5%, đạt kế hoạch4; 

sản lượng thịt hơi các loại đạt 17.500 tấn, tăng 600 tấn so với năm 2021.  

- Về lâm nghiệp: Công tác trồng mới, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi 

trường rừng được thực hiện đúng quy định. Trồng rừng mới đạt 2.992 ha5 vượt 

kế hoạch 49,6%, tăng 82,1% so với năm 2021; đặc biệt đã trồng mới được 470 

                                                           
2 Tổng diện tích cây ăn quả giảm 303 ha so với năm 2021, do một số diện tích chuối tại huyện Phong Thổ hết 

chu kỳ kinh doanh, người dân chuyển đổi sang trồng sắn, ngô, khoai sọ... 
3 Tổng diện tích cây trồng nhiễm sâu bệnh là 3.470 ha, tổng diện tích được phòng trừ 3.027 ha. 
4 Tổng đàn gia súc ước đạt 336.100 con, đạt 100% kế hoạch, tăng 5%; tổng đàn gia cầm ước đạt 1.800 nghìn 

con, vượt kế hoạch 7,2%, tăng 5,8% so với năm 2021. 
5 Trong đó: Cây quế 2.023 ha, vượt 83,9% kế hoạch; cây lâm nghiệp khác 757 ha, vượt 8,1% kế hoạch.  
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ha cây dổi có giá trị kinh tế cao (huyện Tân Uyên 406 ha, Than Uyên 30 ha, 

Phong Thổ 34 ha). Thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR), hoàn thành chi trả DVMTR năm 2021 cho người dân nhận bảo vệ 

rừng với tổng số 406.690 triệu đồng, tiếp tục triển khai thực hiện việc thu, chi 

tiền DVMTR năm 2022 theo quy định. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,7%, đạt kế 

hoạch đề ra. 

- Về thủy sản: Tiếp tục khai thác mặt nước trên các lòng hồ thủy điện để 

nuôi cá lồng, diện tích, thể tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản đều đạt và 

vượt kế hoạch. Diện tích ao nuôi ước đạt 992 ha, đạt 100,9% kế hoạch; thể tích 

nuôi cá nước lạnh đạt 22.597 m3, vượt 12,5% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 

2021. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên ước đạt 3.690 tấn, đạt 100% 

kế hoạch, tăng 11,8% so với năm 2021. 

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất: Tiếp tục triển khai quyết liệt 

các Nghị quyết, chính sách, đề án của Tỉnh Ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát 

triển nông lâm nghiệp. Qua 2 năm thực hiện các chính sách đã hình thành trên 

3.900 ha lúa hàng hóa tập trung, vượt 400 ha so với mục tiêu đề án (tập trung ở 

Tam Đường 600 ha, Tân Uyên 400 ha, Than Uyên 1.550 ha, Sìn Hồ 400 ha); 

Diện tích cây ăn quả được nâng lên 8.220 ha, đã hình thành một số vùng cây ăn 

quả tập trung như chanh leo 183 ha (năm 2022 trồng mới trên 120 ha ở Tam 

Đường, Than Uyên, Phong Thổ), dứa 78 ha (năm 2022 trồng mới trên 30 ha ở 

Sìn Hồ, Nậm Nhùn), xoài (năm 2022 trồng mới 76 ha), dong riềng 378 ha...; 

Bước đầu hình thành một số vùng cây dược liệu quý, đặc biệt đã hình thành 

được một số vùng trồng Sâm Lai Châu tại các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, 

Sìn Hồ, Mường Tè; thực hiện bảo tồn 3 vườn cây mẹ Sâm Lai Châu ngoài tự 

nhiên và gây trồng trên 21.000 cây mô hình. Diện tích cây chè được nâng lên 

9.447 ha, đạt 95% mục tiêu Nghị quyết, trong đó trồng mới 1.425 ha; hỗ trợ phát 

triển chăn nuôi, thủy sản, nuôi ong được Nhân dân hưởng ứng thực hiện, đã hỗ 

trợ trên 4.000 thùng ong (riêng năm 2022 hỗ trợ mới 3.700 thùng ong6) nâng 

tổng số đàn ong của tỉnh lên gần 10.000 đàn; hỗ trợ trên 25.000 m2 chuồng trại, 

gần 20.000 m3 lồng cá; hỗ trợ cho 120 chủ thể, đưa sản phẩm OCOP hiện có của 

tỉnh lên 124 sản phẩm, vượt mục tiêu đề án.... Diện tích rừng trồng mới được các 

huyện, doanh nghiệp thực hiện tích cực, riêng cây quế trong 2 năm đã trồng mới 

được 3.093 ha, đạt 62% mục tiêu Nghị quyết (tập trung ở các huyện Tân Uyên, 

Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè); bước đầu hình thành 

các vùng cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao như dổi ở Tân Uyên (Năm 2022 đã 

trồng mới được 470 ha cây dổi). 

                                                           
6 Nậm Nhùn 800 thùng, Tam Đường 400 thùng, Tân Uyên 600 thùng, Than Uyên 500 thùng, Phong Thổ 600 

thùng, Sìn Hồ 500 thùng... 
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- Xây dựng nông thôn mới: Triển khai thực hiện Đề án nông thôn mới 

gắn với du lịch. Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình theo 

các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ7. Triển khai lập quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới. Duy trì 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tập trung chỉ 

đạo nâng cao bình quân tiêu chí/xã đạt 12,5 (theo bộ tiêu chí mới). Trình Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đánh giá phân hạng 02 sản phẩm 

OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh năm 2022 với tổng số 52 sản phẩm (đợt 1: 18 sản phẩm; đợt 2: 34 sản 

phẩm), lũy kế toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP.  

b) Sản xuất công nghiệp - xây dựng 

Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; 

trong năm, đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án khai 

thác và chế biến mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe huyện Phong Thổ; cho phép khảo sát, 

lập bổ sung quy hoạch dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực tại địa 

bàn các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên; công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng phát triển, với các sản phẩm chủ yếu là đá xây dựng, cát, gạch; trong năm, 

dự ước có 16 dự án thủy điện hoàn thành phát điện với tổng công suất 411 MW, 

nâng tổng số lên 46 dự án hoàn thành với tổng công suất lắp máy 2.331,5 MW. 

Sản xuất công nghiệp có mức tăng khá, giá trị ước đạt 6.705,5 tỷ đồng (giá so 

sánh 2010), vượt 3,3% kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2021. Một số sản phẩm 

công nghiệp chủ yếu tăng so với năm 2021: Điện sản xuất tăng 13,2%; đá xây 

dựng tăng 25,5%; chè khô các loại tăng 17%; gạch xây dựng các loại tăng 15,9%; 

xi măng tăng 4,4%. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động quản lý xây dựng, quản lý 

vật liệu xây dựng, quản lý kiến trúc quy hoạch và nhà ở theo quy định. Tổ chức 

lập và phê duyệt các Đồ án: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn và vùng 

phụ cận đến năm 2035 các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Nậm Nhùn; Quy hoạch 

phân khu Quần thể du lịch nghỉ dưỡng vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam 

                                                           
7 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Chương trình khoa 

học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 923/QĐ-TTg, ngày 

02/8/2022; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai 

đoạn 2021-2025 tại tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022; Kế hoạch bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 01/8/2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết 

định số 926/QĐ-TTg ngày 01/8/2022.  
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Đường; phê duyệt nhiệm vụ chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù 

Thàng…; ban hành chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn năm 2045; triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu 

xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN: Triển khai giao 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm với tổng kế 

hoạch vốn đầu tư công là 3.464,95 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm 25/11/2022 

đạt 50,92% tổng vốn giao chi tiết; riêng đối với nguồn vốn thực hiện ba Chương 

trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn Trung ương giao 885,305 tỷ đồng, 

giá trị giải ngân đến ngày 25/11/2022 là 169,27 tỷ đồng, bằng 20,34% kế 

hoạch vốn đã giao. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt như: Văn phòng Tỉnh 

ủy (95,89%), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (95,88%), Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông (70,06%).  

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư triển khai dự án: 

Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu và dự án Cảng hàng không Lai Châu, trong đó dự án 

Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên đã được Thủ tướng chấp thuận; đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án kết nối giao thông 

các tỉnh miền núi phía Bắc. 

- Công tác lập quy hoạch tỉnh: Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Lai 

Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang được Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch trung ương tổ chức thẩm định. 

c) Thương mại - dịch vụ  

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả; thị trường 

hàng hóa cơ bản ổn định, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của Nhân dân. Các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử 

giới thiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương được quan tâm thực hiệu8. Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.624,6 tỷ đồng, vượt 1,5% 

kế hoạch, tăng 12,6% so với năm 2021.  

                                                           
8 Kết nối, hướng dẫn 20 DN, HTX, hộ kinh doanh trưng bày quảng bá, giới thiệu 88 lượt sản phẩm nông sản của 

tỉnh tại các Hội nghị kết nối giao thương, phiên chợ, hội chợ do tỉnh Luông Pha Bang (Lào) và các tỉnh Điện 

Biên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội tổ chức. Thông tin 30 hội nghị, hội thảo, phiên tư vấn trực tuyến xuất khẩu 

các sản phẩm Việt Nam sang thị trường nước ngoài; trong đó lựa chọn tổ chức 5 điểm cầu trực tuyến để xúc tiến 

xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của tỉnh vào thị trường Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan. 

Hướng dẫn, hỗ trợ 13 DN, HTX tham gia “Gian hàng Việt trực tuyến” và xuất khẩu qua thương mại điện tử 

xuyên biên giới; 10 DN, HTX được hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử; đưa 63 sản phẩm Ocop của tỉnh 

lên sàn thương mại điện tử Posttmart.vn, Voso.vn,… 
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Tổ chức tốt việc quản lý đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải 

hàng hóa bằng ô tô9; bổ sung 16 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. Doanh thu 

vận tải ước đạt 288,4 tỷ đồng, vượt 5,8% kế hoạch, tăng 12,3% so với năm 

2021; trong đó doanh thu vận tải hành khách đạt 89,3 tỷ đồng, vượt 15,8% kế 

hoạch, tăng 23,5%, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 199,1 tỷ đồng, vượt 1,8% kế 

hoạch, tăng 7,9% so với năm 2021.   

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh dưới nhiều hình 

thức; tổ chức thành công tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề 

“Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, tăng cường giới thiệu, quảng bá giá trị 

văn hóa tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc, tiềm năng về tự nhiên, du lịch mạo 

hiểm chinh phục các đỉnh núi cao 3 nhất10, đồng thời đưa hình ảnh tỉnh Lai Châu 

hấp dẫn, thân thiện, an toàn tới du khách trong nước và quốc tế; tổ chức phiên 

chuyên đề “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với metaverse” trong chương trình 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Lai Châu, Hội chợ Sâm Lai 

Châu; một số huyện tổ chức tốt các hoạt động thu hút khách du lịch11. Ước thực 

hiện năm 2022, toàn tỉnh đón 762.000 lượt khách, vượt 55,5% kế hoạch, tăng 

103,2% so với năm 2021; tổng doanh thu đạt 555,3 tỷ đồng, vượt 26,8% kế 

hoạch, tăng 1,3 lần so với năm 2021.  

Chỉ đạo khảo sát, xác định các điều kiện mở cặp cửa khẩu tại Mốc số 17 

huyện Mường Tè/Việt Nam - Giang Thành/Trung Quốc; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ 

tầng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ công bố cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Việt 

Nam - Kim Thủy Hà/Trung Quốc lên cửa khẩu quốc tế; triển khai các giải pháp 

mở lại hoạt động tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 

37,19 triệu USD, bằng 73,2% kế hoạch, giảm 24% so với năm 2021; trong đó 

giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 7,78 triệu USD12, bằng 50,5% kế hoạch, 

giảm 50,2% so với năm 2021. 

d) Hoạt động tài chính - ngân hàng 

Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo, gắn với triển 

khai kịp thời các quy định mới về quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Chi ngân 

sách đảm bảo cân đối, đảm bảo nguồn để thực hiện chi thường xuyên, chi đầu tư 

và các chính sách an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 

                                                           
9 Có 41 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định với 18 tuyến (15 tuyến nội tỉnh và 66 

tuyến liên tỉnh); 07 đơn vị vận tải hành khách bằng tacxi; 275 đơn vị, hộ cá nhân vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 
106/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, đỉnh khó chinh phục nhất Pusilung, đỉnh núi đẹp nhất Putaleng. 
11Huyện Than Uyên tổ chức ngày Tết độc lập, ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc lần thứ XI và Lễ kỷ niệm 

70 năm Ngày Giải phóng huyện (15/10/1952 - 15/10/2022) với 1.500 lượt người tham gia; huyện Phong Thổ tổ 

chức lễ hội Then Kin Pang từ tại huyện Phong Thổ đón hơn 4.000 lượt khách du lịch. 
12 Các mặt hằng xuất khẩu chủ yếu: Chè 3.507 tấn, trị giá 6,66 triệu USD; quả chuối xanh, củ chuối khô, củ mía, 

lá tre, vỏ cây bời lời 755 tấn, giá trị 1,12 triệu USD. 
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11.919,74 tỷ đồng, vượt 58% so với dự toán Trung ương giao, vượt 52% so với 

dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2021; trong đó thu ngân sách 

trên địa bàn ước đạt 2.262 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán Trung ương giao, 

vượt 0,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,4% so với năm 2021. Tổng chi ngân 

sách địa phương ước đạt 11.919,74 tỷ đồng, tăng 52% dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 16% so với năm 2021. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước về miễn, giảm, gia hạn các loại thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá 

nhân kinh doanh13. 

Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn; các chi nhánh ngân hàng thương 

mại, quỹ tín dụng Nhân dân tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động, linh hoạt 

huy động tối đa nguồn huy động tại địa phương; đồng thời tiếp tục triển khai thực 

hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ phục 

hồi phát triển kinh tế14. Ước thực hiện đến 31/12/2022, tổng huy động vốn đạt 

17.685 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2021, trong đó nguồn vốn huy động tại địa 

phương đạt 8.893 tỷ đồng, tăng 3%; tổng dư nợ đạt 16.890 tỷ đồng, tăng 4,5% so 

với năm 2021; tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,3%/tổng dư nợ; tỷ lệ thanh toán không 

dùng tiền mặt chiếm hơn 87,7% tổng giao dịch thanh toán qua ngân hàng. 

đ) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, 

thu hút đầu tư 

Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; thành lập và duy trì hoạt 

                                                           
13Tính đến thời điểm báo cáo, Tỉnh đã thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị định 

số 15/2022/NĐ-CP cho 534 đối tượng, số tiền 147.065 triệu đồng; giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối 

với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ, cá nhân (kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên 

doanh thu cho 454 đối tượng ( 1161 lượt hồ sơ) , số tiền 769,5 triệu đồng; giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 

2021 theo Nghị quyết số 406/UBTVQH15 cho 152 đối tượng, số tiền 1.446,6 triệu đồng; miễn thuế TNCN, 

GTGT của hộ kinh doanh phát sinh quý III, IV/2021 theo Nghị quyết số 406/UBTVQH15 cho 3.160 đối tượng, 

số tiền 16.315,6 triệu đồng; giảm 30% thuế GTGT đối với ngành vận tải, ăn uống, lưu trú… theo Nghị quyết số 

406/UBTVQH15 cho 25 đối tượng, số tiền 336,4 triệu đồng; miễn tiền chậm nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020 theo Nghị quyết số 406/UBTVQH15 cho 4 đối tượng, 

số tiền 10.201,8 triệu đồng.  
14 Thực hiện Chương trình MTQG xây NTM: Doanh số cho vay xây dựng nông thông mới 9 tháng đầu năm 

2022 đạt 2.104 tỷ đồng,  lũy kế đến 30/9/2022 dư nợ đạt 4.440 tỷ đồng, tăng 8,64 so với 31/12/2021, với 56.555 

khách hàng còn dư nợ. 

Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế: 

+ Theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN: Đến hết 30/9/2022 có 01 khoản vay 

được hưởng chính sách hỗ trợ tại Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu, dư nợ 660 triệu đồng.  

+ Kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh theo Nghị định số 

36/2022/NĐ-CP: Đến hết ngày 30/9/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã cho vay đối với 04 chương trình, cụ thể: 

Cho vay giải quyết việc làm doanh số đạt 120 tỷ đồng với 1.602 khách hàng vay vốn; cho vay học sinh – sinh 

viên mua máy tính thiết bị doanh số đạt 12.200 triệu đồng với 1.220 HSSV được vay vốn; cho vay nhà ở xã hội 

doanh số đạt 57.095 triệu đồng với 145 khách hàng vay vốn; cho vay cơ sở giáo dục doanh số đạt 320 triệu đồng 

với 04 cơ sở được vay vốn. 

+ Kết quả cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP: Đến 30/9/2022 đã thực hiện giải ngân 3.510 triệu đồng 

cho 65 lượt khách hàng, (trong đó: cho vay nhà ở 42 hộ với số tiền 1.680 triệu đồng, cho vay chuyển đổi nghề 20 

hộ, số tiền 1.640 triệu đồng, cho vay mua đất ở 01 hộ, số tiền 50 triệu đồng, cho đất sản xuất 02 hộ, số tiền 140 

triệu đồng). 
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động của Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài 

ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, Tổ công tác liên ngành giải quyết các 

kiến nghị của chủ đầu tư các dự án ngoài ngân sách; tổ chức kiểm tra 18 dự án 

chậm tiến độ, kịp thời đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện; tổ chức Hội 

nghị gặp gỡ các nhà đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, 

nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các 

dự án, đảm bảo thủ tục, trình tự theo quy định. Chú trọng phát triển, nâng cao 

vai trò các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, trong năm đã thành lập Chi hội chè Lai 

Châu, Hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Lai Châu. Ban hành và tổ chức 

triển khai kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Tổ chức gặp mặt doanh nhân nhân ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10. Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm 

hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tổ chức quảng bá, giới thiệu tiềm năng, ưu đãi và cơ 

chế chính sách của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong năm đã 

có 80 doanh nghiệp vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tình hình đăng ký kinh doanh, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích 

cực: Cấp đăng ký thành lập mới 165 doanh nghiệp15 với tổng vốn đăng ký 4.000 

tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch, tăng 35 doanh nghiệp so với năm 2021; nâng 

tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh lên 1.821 doanh nghiệp, trong đó lũy kế có 

1.574 doanh nghiệp kê khai thuế; giải thể 45 doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt động 

53 doanh nghiệp. Thành lập 47 hợp tác xã (HTX), vượt 88% so với kế hoạch, 

tăng 06 HTX so với cùng kỳ năm trước; lũy kế trên địa bàn tỉnh có 355 HTX, 

trong đó có 280 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh; giải thể 40 HTX; tạm 

ngừng hoạt động 75 HTX.  

Quyết định chủ trương đầu tư 20 dự án với vốn đăng ký đầu tư 6.211 tỷ 

đồng16, tăng 06 dự án so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư 21 dự án; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 04 dự án17. Lũy kế trên 

địa bàn tỉnh có 275 dự án với tổng vốn đầu tư 137.675 tỷ đồng; trong đó: 164 dự 

án hoàn thành đi vào hoạt động, tổng vốn đăng ký đầu tư  94.740 tỷ đồng; 40 dự 

án đang triển khai thi công, tổng vốn đăng ký 18.890 tỷ đồng, giá trị vốn đầu tư  

thực hiện trong năm 2022 khoảng 8.944 tỷ đồng; 71 dự án đang hoàn thiện thủ tục 

pháp lý (chưa triển khai thi công), tổng vốn đăng ký 24.045 tỷ đồng. 

2. Về văn hóa - xã hội 

                                                           
15 Phân theo lĩnh vực hoạt động:  Xây dựng 36 DN; Thương mại và dịch vụ 72 DN; nông lâm nghiệp 40 DN; công 

nghiệp chế tạo 13 DN; Giáo dục đào tạo 02 DN; Truyền thông 01 ND; Tài chính ngân hàng 01 DN. 
16 Phân theo lĩnh vực: nông nghiệp 07 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 836 tỷ đồng; công nghiệp xây dựng 13 

dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.375 tỷ đồng. 
17 Thủy điện Pa Vây Sử, Dự án trồng Mắc Ca xã Nậm Pì, Cửa hàng Gara trạm kiểm định thành phố Lai Châu, 

Dự án đầu tư xây dựng công trình kha thác cát, sỏi làm VLXDTT (Phong Thổ). 



10 

 

 

a) Giáo dục - đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện. Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo kế 

hoạch. Tổ chức thành công các kỳ thi, hội thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 

đạt 99,23%, tăng 0,37 điểm% so với năm 202118. Chuẩn bị các điều kiện dạy 

học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Tổ 

chức khai giảng năm học mới và triển khai nhiệm vụ học kỳ I năm học 2022-

2023. Công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập được quan tâm, khuyến khích phát triển19, góp phần tăng cường cơ sở 

vật chất, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện, ước hết năm 

2022 toàn tỉnh có 192 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,8%, vượt 1,5 

điểm% so với kế hoạch, tăng 1,2 điểm% so với năm 2021. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm 

thực hiện, phù hợp tiêu chuẩn ngạch, bậc, vị trí việc làm20. Tuyển sinh đào tạo mới 

hệ chính quy năm học 2022-2023 với 551 học sinh, sinh viên; duy trì đào tạo 33 

lớp với 871 học sinh, sinh viên; liên kết đào tạo 13 lớp với 762 học viên tại Trường 

Cao đẳng cộng đồng. 

b) Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo 

nhất quán, toàn diện, linh hoạt; kịp thời điều chỉnh các biện pháp y tế quản lý, 

phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn; bố trí đầy đủ nhân lực, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, vật tư, thuốc men phục vụ điều trị người 

bệnh Covid-19 tại nhà và tại cơ sở y tế; tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế 

cơ sở, y tế dự phòng vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa thực 

hiện nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời, huy động nguồn lực thực hiện tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho người dân, tỷ lệ tiêm chủng đạt cao21, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. Hiện tại, các dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát. 

                                                           
18 Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh; thi học sinh giỏi quốc gia trung 

học phổ thông năm học 2021-2022; tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học 

năm học 2021-2022, trong đó có 01 dự án đạt giải Tư, 01 giải triển vọng cấp quốc gia. 
19 Nguồn kinh phí huy động được từ xã hội hóa năm học 2021-2022 đạt 37.329 triệu đồng; toàn tỉnh hiện có 16 

cơ sở mầm non độc lập tư thục tương ứng với 23 nhóm/lớp, 464 trẻ em theo học. 
20 Kết quả: Từ đầu năm 2022 đến 15/10/2022 đã cử đi học sau đại học 15/140 người; đại học 38/92 người; bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương 01 người; mở 91/128 lớp đào tạo, bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm,...  
21 Tính đến hết ngày 24/11/2022: tỷ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 xin đạt 96,7%, mũi 2 

đạt 80,3%; tỷ lệ người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ liều cơ bản đạt 98,4%, mũi 3 đạt 90,1%; tỷ lệ 

người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 100,1%, mũi 2 đạt 97,3%, mũi 3 đạt 95%, mũi 4 đạt 105,6%.  
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Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động y tế như khám, tư vấn, hội chẩn, điều trị từ xa; 

trong 10 tháng đầu năm tổ chức khám, chữa bệnh cho 813.767 lượt bệnh nhân. 

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế22, ước đạt 12,3 bác sỹ/10.000 

dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Duy trì công tác tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho 

trẻ em theo độ tuổi, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định23. Tỷ lệ bao phủ 

bảo hiểm y tế đạt 85,0%, đạt kế hoạch giao, tăng 5,0 điểm% so với năm 2021.  

Tiếp tục thực hiện chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây 

nhiễm HIV, chăm sóc điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị 

thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone24. Công tác chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai lồng ghép, 

từng bước được cải thiện. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện; tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

kế hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm25. 

c) Công tác văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông 

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao; 

thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”26. Tổ chức 07 lớp truyền dạy nghệ thuật trình 

diễn dân gian các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Dao với 187 học viên; khôi phục 

04 lễ hội, tái hiện 01 lễ hội, bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mông tại 

thành phố Lai Châu; nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, âm 

nhạc tại cơ sở. Tổ chức 85 buổi biểu diễn nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật gắn với du lịch nhằm tuyên truyền, quảng bá truyền thống văn hóa 

nghệ thuật của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước27. Tập trung đẩy mạnh các 
                                                           
22 Cử 30 viên chức đi đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, 155 viên chức đi học đại học, cao đẳng. 
23 Ước đến tháng 12/2022: tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ 8 loại vác xin đạt 94,41% (số trẻ được tiêm 

đạt 7.830/8.294 trẻ), tăng 0,08% so với năm 2021; tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm UV2(+) đạt 89,46% (lũy tích đạt 

6.635/7.417 người), giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ trẻ 18 tháng tuổi tiêm sởi – rubella đạt 96,9% 

(lũy tích 8.554/8.830 trẻ); tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm vắc xin VGB trong 24h đầu sau sinh đạt 92,87% (tiêm 

cho 379 trẻ, lũy tích 5.881/6.332 trẻ).  
24 Trong năm 2022, phát hiện 50 trường hợp nhiễm mới với HIV/AIDS, giảm 17 trường hợp so với năm 2021. Ước đến 

hết năm 2022: tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn sống, quản lý được là 1.700 người; số người nhiễm 

HIV/AIDS hiện đang điều trị ARV là 1.140 người; số ca tử vong 30 người; số người nghiện đang được điều trị là 

2.068 người. 
25 Có 3.609 cơ sở đạt/3.964 cơ sở được kiểm tra, giám sát chiếm 91.04%; phát hiện 355 vi phạm quy định pháp 

luật về công tác đảm bảo VSATTP; xử lý phạt tiền 29 cơ sở với số tiền là 31,5 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm 123 

cơ sở với số tiền trên 31 triệu đồng; số cơ sở vi phạm không xử lý (nhắc nhở) 326 cơ sở. 
26 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 31/3/2022 thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị 

dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2030”; Kế hoạch 1449/KH-UBND ngày 05/5/2022 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh về Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch 

giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu..v.v.. 
27 Lễ đón nhận bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn 
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hoạt động tuyên truyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình, bản, khu phố văn hóa; xây dựng nông 

thôn mới... 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong năm 2022, đã tổ chức 12 giải thi đấu thể thao cấp 

tỉnh, trên 255 giải thi đấu thể dục thể thao cấp cơ sở; tham gia 17 giải thi đấu thể 

thao khu vực vào toàn quốc, đạt 80 huy chương các loại; tổ chức thành công Đại 

hội thể dục thể thao tỉnh Lần thứ V năm 2022; đăng cai tổ chức giải Vô địch Cúp 

các câu lạc bộ Đẩy gậy và Kéo co quốc gia năm 2022 tại Lai Châu thu hút hơn 

200 vận động viên ở 13 câu lạc bộ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Hoạt động thông tin, truyền thông ngày càng đổi mới tích cực, kịp thời 

góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, nhất là trong phòng chống dịch bệnh và 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội28. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 

(IOC), Trung tâm lưu trữ điện tử và giám sát an ninh mạng, hệ thống phát triển 

nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) của tỉnh đang được triển khai 

thực hiện. Hạ tầng bưu chính viễn thông trong năm qua phát triển khá nhanh góp 

phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát 

thanh - truyền hình theo kế hoạch29. 

d) Thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, lao động việc làm và giảm 

nghèo bền vững 

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh xã hội; 

tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn và các đối tượng khác theo quy định. Trao hơn 71 nghìn xuất quà 

với tổng kinh phí 22.304,4 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán; chúc thọ 358 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; phân bổ 548,19 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 

8.448 hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, thân nhân người có 

công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 với 

3.517 suất quà, trị giá 2.012,9 triệu đồng30. Tăng cường công tác phòng, chống 

                                                                                                                                                                                     

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xoè Thái” là di sản văn 

hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Yên bái; tổ chức Hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ II, năm 2022; 

hội diễn NTQC các đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu lần thứ II, năm 2022 tại huyện Phong Thổ; Ngày hội sắc xuân trên 

mọi miền tổ quốc tại làng văn hóa  - du lịch các dân tộc Việt Nam,…  
28 Tuyên truyền, phổ biến các Hội nghị học tập, quán triển, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII); các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025,… 
29 Tổ chức sản xuất và phát sóng 107.079 giờ phát thanh đạt 100% kế hoạch, 81.095 giờ phát sóng truyền hình 

đạt 100% kế hoạch 
30 Trong đó: Quà tặng của Chủ tịch nước 965 suất, số tiền 295,5 triệu đồng; quà tặng của của tỉnh là 52 suất, số 

tiền 104 triệu đồng; quà của UBND các huyện, thành phố là 1.086 suất, số tiền là 1.052,3 triệu đồng; quà của các 

tổ chức, cá nhân khác là 1.414 suất, số tiền là 561,1 triệu đồng. 
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xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; bảo đảm duy trì các 

dịch vụ trợ giúp xã hội31; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về 

bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người lao động. Ước thực hiện năm 2022, giải quyết việc làm cho 8.863 lao 

động, vượt 10,4% kế hoạch, tương đương năm 2021; đưa 218 lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 50,2% kế hoạch, tăng 1,8 lần so với năm 

2021; đào tạo 8.972 lao động, vượt 12,2% kế hoạch, tăng 10,5% so với năm 

2021; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 55,9%, đạt kế hoạch giao, tăng 2,4 

điểm% so với năm 2021. 

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách giảm nghèo 

đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025, tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các 

dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền 

vững, hạn chế tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh. Đời sống của người 

nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao. Ước thực hiện năm 2022, mức giảm tỷ 

lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 3,7%, vượt 0,6 điểm% so với kế hoạch, cao hơn 0,7 

điểm% so với năm 2021; trong đó, riêng các huyện nghèo giảm 5,0%, vượt 0,2 

điểm% so với kế hoạch, cao hơn 0,7 điểm% so với năm 2021. 

e) Công tác dân tộc, tôn giáo 

Quan tâm triển khai các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số đảm bảo đúng kế hoạch, hiệu quả; tập trung triển khai 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; triển khai thực hiện Chỉ thị số 

09-CT/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong việc thực hiện hiệu quả giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tiếp tục thực hiện hiệu 

quả Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2018 -2025”. 

Tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo, tổ chức tuyên truyền phổ biến 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại 15 điểm nhóm; kịp thời thăm hỏi, động viên 

chức sắc, chức việc, điểm nhóm, tổ chức tôn giáo nhân lễ phục sinh năm 2022, lễ 

Vu lan - Báo hiếu và nắm bắt tình hình theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

                                                           
31 Tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu cho 418 trẻ em với số tiền 213,8 triệu đồng; hỗ trợ 

60 triệu đồng cho 30 gia đình có trẻ em bị chết và mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 2.053 trẻ em mắc tim bẩm sinh với 

số tiền là 734,190 triệu đồng; hỗ trợ khám, phẫu thuật, ăn, đi lại cho 463 trẻ em khuyết tật với số tiền 281 triệu 

đồng; trao tặng 783 suất quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 364,4 triệu đồng; tặng 305 

suất học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập với số tiền là 267,5 triệu đồng. 
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tăng cường công tác quản lý đối với các tà đạo, đạo lạ, tổ chức mới trên địa bàn 

tỉnh; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định.  

 3. Về khoa học và công nghệ 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào 

sản xuất và đời sống. Xây dựng 11 mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong 

lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao 15 quy trình kỹ thuật cho Nhân dân32, chuyển 

giao 100 kg giống lúa Tả Cù siêu nguyên chủng cho huyện Phong Thổ; phê 

chuẩn Bộ chữ dân tộc Hà Nhì tỉnh Lai Châu. Cho phép sử dụng tên địa danh và 

bản đồ một số địa phương để đăng ký quyền sở hữu công nghiệp cho 04 sản 

phẩm hàng hóa33; nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu”, được Cục Sở hữu trí 

tuệ chấp nhận đơn hợp lệ tại Quyết định số 88375/QĐ-SHTT ngày 04/10/2022; 

tổ chức lễ bàn giao nhãn hiệu Chứng nhận “Miến Dong Bình Lư” cho UBND 

huyện Tam Đường; hướng dẫn thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 

05 sản phẩm OCOP34; công nhận 01 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu 

quả áp dụng toàn quốc, 77 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

trên địa bàn tỉnh cho các cá nhân. Cấp 08 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 

04 chứng chỉ nhân viên bức xạ. Hướng dẫn 18 cơ sở hoàn thiện hồ sơ đăng ký 

mã số mã vạch, 18 cơ sở công bố tiêu chuẩn cơ sở; hiệp y Giải thưởng chất lượng 

quốc gia năm 2021 cho 02 Công ty tham dự năm 202135 và hướng dẫn hoàn thiện 

hồ sơ cho 01 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 202236. 

Tổ chức thành công 02 sự kiện lớn của tỉnh (Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu và Hội chợ Sâm Lai Châu) thu hút sự tham gia 

của các đại biểu trong và ngoài nước; đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. 

4. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai 

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-

2025); điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án 

trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; bổ sung danh mục 

các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh 

năm 2022 cho 24 công trình với diện tích 220,26 ha. Thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn 
                                                           
32 Trồng dong riềng theo hướng VietGap, chế biến bột dong riềng, trồng ớt trung đoàn, trồng chuối theo hướng 

VietGap; trồng Hoàng Sin Cô, lan Kim Tuyến, rau mã đề, rau Kỷ tử, rau sắng, rau giảo cổ lam, rau bò khai, Lan 

hàng hóa, Đào, Mận, Lê… 
33 04 sản phẩm gồm: Rau dược liệu Tam Đường; Ớt trung đoàn Mường Tè; Hoa Lan Lai Châu; Thêu dệt thổ cẩm 

Sùng Phài; 
34 05 sản phẩm OCOP của các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn. 
35 Công văn số 3674/UBND-TH ngày 03/10/2022 về việc hiệp y khen thưởng (Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 

cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu Lai Châu). 
36 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu 
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tỉnh với tổng diện tích là 4.545,33 ha37; chuyển hình thức Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất cho 01 tổ chức với diện tích 

0,17 ha; chấp thuận cho 17 Nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 21 dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh; thực hiện giải quyết thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật38. 

Tiếp tục vận hành cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lai Châu, các huyện: Sìn Hồ, 

Phong Thổ; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Than Uyên. 

Triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng 

chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch về tăng cường công 

tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng 

sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022; quyết liệt thực 

hiện các giải pháp giải tỏa tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn các 

huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Tân Uyên. Công tác bảo vệ môi trường được tăng 

cường, chú trọng kiểm soát, ngăn ngừa suy thoái môi trường, tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt tại đô thị được thu gom và xử lý đạt 98,1%, đạt kế hoạch giao. 

Tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra để 

triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, thực hiện cảnh báo các khu vực có 

nguy cơ sạt lở, lũ quét; trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số 

đợt thiên tai (02 đợt rét đậm, rét hại, 12 đợt mưa dông, lốc) đã gây thiệt hại đến 

người và tài sản của nhà nước, Nhân dân. Đã tổ chức di chuyển, sơ tán 88 hộ 

dân ra khỏi vùng thiên tai đến nơi an toàn. Đến nay, hầu hết thiệt hại về nhà đã 

được khắc phục, cơ bản các tuyến giao thông đã thông suốt đảm bảo đi lại của 

Nhân dân39. 

5. Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; thanh tra, tư pháp  

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 

08-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cung cấp 2.102 

dịch vụ công trực tuyến, trong đó: mức độ 3 là 434, mức độ 4 là 659; tỷ lệ hồ sơ 

xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt 12,9%, mức độ 4 đạt 50,34%; tỷ lệ giải quyết thủ 

tục hành chính trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 99,9%. Thực hiện tốt công tác 
                                                           
37 Cho 23 tổ chức thuê đất/2.265,03 ha; giao đất cho 09 tổ chức/1,93 ha; thu hồi đất của 35 tổ chức/2.232,26 ha; 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 10 tổ chức/19,21 ha. Cấp huyện: Thu hồi đất 26,4 ha; Chuyển mục đích 

sử dụng đất 0,52 ha. 
38Cấp 2.310 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 1.139,55 ha; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 5.964 lượt hồ sơ của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân; đăng ký biến động về sử dụng đất cho 5.558 hồ sơ.  
39 Khắc phục 246 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng bởi thiên tai; tổng khối lượng đất đá sụt, sạt được hót dọn là trên 

403.000 m3. 
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quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng quy định. Trong năm 

sắp xếp giảm 12 tổ chức, nâng tổng số đã sắp xếp giảm 254 tổ chức; thành lập 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng40; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của 16 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tổ chức thi; tuyển 

dụng công chức với 48 người, tiếp nhận vào làm công chức 41 người; thực hiện 

rà soát, xem xét xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm 

theo Kết luận số 71-KL/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 27-KL/TW 

của Ban Bí thư41; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách như nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, giải quyết chế độ nghỉ 

hưu, nâng lương. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực 

như: Ngân sách; quản lý đầu tư; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý 

đất đai, xây dựng; tổ chức xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND 

cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện 

đảm bảo theo quy định. Trong năm triển khai 108 cuộc thanh tra, kiểm tra hành 

chính, chuyên ngành, trong đó lồng ghép 14 cuộc thanh tra thực hiện các quy định 

của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng,… Tổ 

chức tiếp công dân 779 lượt với 928 người bằng 772 vụ việc, tăng 128 lượt so với 

năm 2021, có 03 đoàn đông người; tiếp nhận mới 990 đơn, giảm 121 đơn so với 

năm 2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng.  

- Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên; trong năm HĐND, 

UBND tỉnh ban hành 52 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp42, trong 

năm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 6.000 cuộc với gần 

500 nghìn lượt người tham gia. Công tác trợ giúp pháp lý được quan tâm đẩy 

mạnh, thực hiện trợ giúp 384 vụ việc (kỳ trước chuyển sang 94 vụ việc, trong kỳ 

290 vụ việc), đã kết thúc 233 vụ việc. 

6. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại 

Duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 

nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Lai Châu năm 2022 đảm 

bảo an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả xuất sắc. Nắm chắc tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xử lý tốt các tình huống xảy ra, 

                                                           
40 Quyết định số 1182/QĐ-TTg ngày 6/10/2022  của Thủ tướng Chính phủ. 
41 Kết quả khắc phục sai phạm cho 15 người (không thu hồi quyết định bổ nhiệm). 
42 Trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang fanpage; hội thi; hội nghị;… 



17 

 

 

không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an 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. Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; duy trì 32 xã không có 

ma túy. Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 156 vụ tội phạm về trật tự xã hội 

(giảm 02 vụ so với năm 2021), điều tra làm rõ 144/156 vụ, bắt, xử lý 243 đối 

tượng; phát hiện bắt, tiếp nhận 491 vụ, 603 đối tượng phạm tội ma túy (giảm 11 

vụ); phát hiện và xử lý 115 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý kinh tế (giảm 

02 vụ); phát hiện, xử lý 215 vụ việc vi phạm về môi trường (tăng 99 vụ); xảy ra 

11 vụ tai nạn cháy, nổ (giảm 01 vụ); xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 17 người 

chết, 36 người bị thương (giảm 16 vụ, 10 người chết, 24 người bị thương).  

Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh thực hiện theo Đề án mở rộng 

đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong năm thực hiện thủ tục cho 63 đoàn/501 lượt 

người đến thăm, làm việc tại tỉnh và 02 đoàn/27 lượt người, 03 cá nhân đi công 

tác nước ngoài đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. Tổ chức, tham dự: Hội 

nghị gặp gỡ giữa các Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, 

Hà Giang) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) năm 2022; Phiên họp lần 

thứ 8 Nhóm công tác Liên hợp giữa các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang và 

tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Hội nghị trao đổi về lĩnh vực nông nghiệp giữa 

Sở Nông nghiệp và PTNT 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Sở Nông 

nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Hội nghị giữa UBND tỉnh Lai Châu với 

Chính quyền quận Gorgyeong, tỉnh Gyeongsangbuck, Hàn Quốc trao đổi các 

nội dung liên quan đến đưa lao động tỉnh Lai Châu sang làm việc thời vụ tại 

Hàn Quốc; Hội nghị do Sở Công Thương chủ trì trao đổi với Ban Ngoại vụ 

tỉnh Vân Nam sớm khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu 

Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc); Hội đàm trực tuyến 

giữa Công an tỉnh với Công an 05 tỉnh Bắc Lào trong việc phối hợp công tác 

bảo đảm ANTT; Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè vào thị trường Trung Đông, 

Bắc Phi và Nam Á tại Hà Nội. Tiếp tục hỗ trợ cho 11 tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài 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; khảo sát, làm việc với các Bộ, ngành 

Trung ương về giải quyết sự kiện biên giới; xin ý kiến Bộ Ngoại giao giải 

quyết 04 điểm khu vực cột mốc; các huyện tổ chức hội đàm với huyện Kim 

Bình – tỉnh Vân Nam Trung Quốc. 

7. Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 



18 

 

 

Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp 

thời: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 10-

NQ/TU ngày 05/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành 20 văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP của Chỉnh phủ (07 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

13 Quyết định của UBND tỉnh); 17 văn bản triển khai thực hiện khác ngoài 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chỉnh phủ (trong đó có 05 văn bản đã ban 

hành, 15 văn bản dự kiến ban hành quý IV năm 2022). Công tác phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư 5 năm và dự toán năm 2022 được phân thực hiện kịp thời, 

đảm bảo tiến độ của trung ương giao với tổng dự toán giao năm 2022 là 

1.177.572 triệu đồng (Vốn sự nghiệp 322.267 triệu đồng, vốn đầu tư 855.305 

triệu đồng). Hiện nay các cấp, các ngành đang tích cực đẩy mạnh triển khai 

thực hiện.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SO VỚI 

NGHỊ QUYẾT SỐ 55/NQ-HĐND 

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 9,0%, vượt kế hoạch (kế 

hoạch 7,7%); cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 14,73%; công nghiệp 

và xây dựng 40,56%; dịch vụ 38,83%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

5,89%. GRDP bình quân đầu người 48,3 triệu đồng, vượt kế hoạch (kế hoạch 

47,9 triệu đồng). 

(2) Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 5,1%, vượt kế hoạch (kế hoạch 

5,0%); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225 nghìn tấn, vượt kế hoạch (kế 

hoạch 223,5 nghìn tấn); diện tích cây chè 9.447 ha, trồng mới 607 ha, vượt kế 

hoạch (kế hoạch lần lượt 9.198 ha; 585 ha); tốc độ tăng đàn gia súc 5%, đạt kế 

hoạch. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 41,5%, đạt kế hoạch. Tỷ lệ che phủ 

rừng đạt 51,7%, đạt kế hoạch. 

(3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.262 tỷ đồng, vượt kế hoạch (kế hoạch 

2.250 tỷ đồng). 

(4) Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 24%, khó đạt kế hoạch 

(kế hoạch 4,2%), trong đó: tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 

giảm 50,2%, khó đạt kế hoạch (kế hoạch 5,8%). Tổng lượt khách du lịch tăng 

103,2%, vượt kế hoạch (kế hoạch 30,7%). 

(5) 98,6% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi, đạt kế 

hoạch; 96,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt kế hoạch; 88,5% dân 
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số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt kế hoạch; 97% dân số đô thị 

được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, đạt kế hoạch; 99,7% 

trường học, 94,2% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, đạt kế hoạch. 

(6) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 

tuổi; 100% xã, phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 

trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1 trở lên; tỷ lệ 

huy động học sinh trong độ tuổi đến trường: Mẫu giáo đạt 99,7%, vượt kế hoạch 

(kế hoạch 99,6%), Tiểu học đạt 99,9%, vượt kế hoạch (kế hoạch 99,6%), Trung 

học cơ sở đạt 94,3%, đạt kế hoạch, Trung học phổ thông đạt 54% trở lên, đạt kế 

hoạch. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 57,8%, vượt kế hoạch (kế hoạch 56,3%). 

(7) 40% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt kế hoạch; 

12,3 bác sỹ/1vạn dân, đạt kế hoạch; mức giảm tỷ suất sinh 0,78‰, vượt kế hoạch 

(kế hoạch 0,40‰); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 

17,8%, đạt kế hoạch, thể thấp còi 24,15%, vượt kế hoạch (kế hoạch 24,52%). 

 (8) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm 5,0%, 

vượt kế hoạch (kế hoạch lần lượt 3,1%; 4,8%). Giải quyết việc làm cho 8.863 

lao động, vượt kế hoạch (kế hoạch 8.030 lao động); đào tạo nghề cho 8.972 lao 

động, vượt kế hoạch (kế hoạch 8.000 lao động); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

55,9%, đạt kế hoạch. 

 (9) 78% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 85,4% hộ gia đình, 74,4% 

thôn, bản, khu phố, 96,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn 

hóa; 90,7% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát 

thanh. Đạt kế hoạch.  

 (10) 98,1% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, đạt kế 

hoạch; 67,9% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử 

lý rác thải sinh hoạt, vượt kế hoạch (kế hoạch 67,0%). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ 

lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt 

được một số kết quả nổi bật như:  

(1) Các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, 

đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp được tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh  

triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào phục hồi kinh tế sau 

đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là các 
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nguồn vốn ngoài ngân sách; các Chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá 

được quan tâm, chỉ đạo sát sao, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện. 

(2) Các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phục 

hồi và phát triển kinh tế, chủ động điều hành linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội. 

Kinh tế tăng trưởng khá đạt 9,0%, vượt 1,3 điểm% so với kế hoạch; GRDP bình 

quân đầu người vượt kế hoạch 0,4 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn vượt 0,5% kế hoạch, thu ngân sách các huyện, thành phố đạt và vượt dự 

toán giao (huyện Phong Thổ vượt 10%; huyện Tam Đường vượt 7%, huyện Sìn 

Hồ vượt 6%;...). Cơ bản chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh giao. 

- Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, cơ bản đảm bảo mùa vụ, 

tổng sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch 1.500 tấn, trồng rừng mới vượt 

49,6% kế hoạch, trồng chè mới vượt 3,7% kế hoạch, trồng cây ăn quả vượt 97,2% 

kế hoạch, đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển mạnh một số cây trồng có giá trị 

cao như dổi, quế, chanh leo...; việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh 

vực nông nghiệp đạt được kết quả khả quan, nhiều hợp tác xã, hộ gia đình quan 

tâm, đề xuất thụ hưởng chính sách, xu thế liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các 

nông hộ và nhà đầu tư; một số huyện triển khai thực hiện hiệu quả chính sách 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 và Nghị quyết số 

08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh như phát triển đàn ong 

(huyện Nậm Nhùn: 1.700 thùng, Than Uyên gần 1.900 thùng, huyện Mường Tè 

có 03 hợp tác xã phát triển nuôi ong); trong năm UBND tỉnh cho phép 50 nhà đầu 

tư vào khảo sát đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung vào trồng rừng, 

trồng dược liệu quý (đặc biệt là Sâm Lai Châu tại một số huyện như: Mường Tè, 

Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ,...). 

- Sản xuất công nghiệp có mức tăng khá, vượt 3,3% kế hoạch, tăng 14,7% 

so với năm 2021, đã có thêm 16 dự án hoàn thành phát điện tiếp tục góp phần 

quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.  

- Du lịch có nhiều khởi sắc, phục hồi mạnh sau đại dịch, tổng lượt khách 

du lịch tăng cao, vượt 55,5% kế hoạch. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện góp 

phần quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch đến với Lai Châu như: Tuần du 

lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, các giải thể thao cấp quốc gia... Tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 1,5% kế hoạch; doanh thu vận tải 

vượt 5,8% kế hoạch. 

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu 

quả. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao  

99,23%. Triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động chăm lo đời sống vật chất 
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và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công. Công tác khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, dịch bệnh 

trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không có ca tử vong, qua đó tạo điều kiện 

để hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân trở lại trạng thái bình 

thường mới góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội. 

(3) Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý vi phạm trong hoạt động 

khai thác khoáng sản được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, xử lý 

nghiêm các vụ việc vi phạm, đã huy động các lực lượng chức năng đánh sập các 

hầm, lò khai thác trái phép khoáng sản, khởi tố các vụ việc vi phạm pháp luật về 

khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. 

(4) Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt được kết quả tích 

cực: Việc xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

được nâng cao; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu 

quả, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn toàn tỉnh đạt trên 

99,9%; cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

được thực hiện nghiêm túc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh từng bước chuyển đổi số trong 

nhiều lĩnh vực.  

(5) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và đồng hành 

cùng doanh nghiệp được quan tâm sát sao; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập 

mới, số dự án thu hút mới đều tăng so với năm trước, cấp đăng ký thành lập mới 

165 doanh nghiệp, vượt 10% so với kế hoạch; thành lập mới 47 hợp tác xã, vượt 

88% so với kế hoạch. Quyết định chủ trương đầu tư 20 dự án, tăng 06 dự án so 

năm 2021. Đã tổ chức thành công Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022, giới thiệu 

quảng bá tiềm năng, lợi thế của cây Sâm và các sản phẩm từ Sâm đến cộng đồng 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, mở ra hướng đi mới trong 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo Việt Nam 2022 (Techfest Việt Nam tại Lai Châu) nhằm kết nối, thu 

hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

(6) Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo 

quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm 

túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ 

những tháng đầu năm 2022. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển 

khai thực hiện quyết liệt góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống, thu 
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nhập cho người dân. 

(7) Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản 

ổn định; tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 

2022; phá thành công nhiều chuyên án cho vay lãi nặng, đường dây mua bán, 

vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn; các sai phạm, vi phạm pháp 

luật trong quản lý kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm; tai nạn 

giao thông giảm cả 3 tiêu chí.  

(8) Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh thực hiện theo Đề án mở 

rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiều tổ chức, đại sứ quán quan tâm đến làm việc 

và tìm hiểu, khảo sát tại tỉnh; hoạt động cửa khẩu được mở cửa trở lại. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế:  

- Hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn; tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hóa ước giảm 24% so với năm 2021. 

- Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đầu tư đạt thấp, một số đơn vị tỷ lệ 

giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh như: Sở Nông nghiệp và PTNT 

(3,98%), Công an tỉnh (33,02%), Sở Thông tin và Truyền thông (36,7%), 

huyện Sìn Hồ (39,35%), huyện Nậm Nhùn (39,88%), thành phố Lai Châu 

(41,43%), huyện Phong Thổ (41,55%). 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, nhất là các 

dự án có phạm vi ảnh hưởng, diện tích thu hồi lớn; tiến độ giải phóng mặt bằng 

dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu còn chậm 

do thiếu kinh phí và chưa được phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường, giải 

phóng mặt bằng (huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên). 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng chậm; quy mô, trang thiết bị, biên chế 

cơ sở cai nghiện chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, tỷ lệ người nghiện ma túy 

tăng so với trước. 

- Một số lĩnh vực thiếu nguồn nhân lực; một số huyện như Tam Đường, 

Nậm Nhùn, thiếu nhiều biên chế nhưng không tổ chức tuyển dụng trong khi số 

biên chế chưa sử dụng còn nhiều. 

- Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện, thành phố trong 

triển khai nhiệm vụ có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ. 
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- Có trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trục lợi 

từ chính sách. 

3. Nguyên nhân  

- Những tháng đầu năm dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp trên 

địa bàn các huyện, thành phố, nhất là thời điểm sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán; 

giá cả hàng hóa, vật tư vật liệu tăng cao cùng với thời tiết diễn biến thất thường, 

xảy ra thiên tai đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến 

thương mại, thu hút đầu tư và đời sống Nhân dân.  

- Cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) 

dừng nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam, đến cuối tháng 5/2022 mới được 

khôi phục trở lại, tuy nhiên các mặt hàng nông sản tươi như chuối chưa được 

phía Trung Quốc nhập khẩu đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các mặt hàng 

nông sản của tỉnh và việc thực hiện chỉ tiêu về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

hàng hóa đạt thấp so với kế hoạch. 

- Một số nguồn vốn được Trung ương giao muộn, việc triển khai thực 

hiện gặp nhiều khó khăn do thời điểm tiếp cận và triển khai các văn bản hướng 

dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vào những quý cuối năm, dẫn 

đến việc triển khai thực hiện tại địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời. 

- Một số quy định pháp luật về đất đai còn bất cập; xác minh nguồn gốc 

sử dụng đất đai ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do tập quán sử dụng đất và các 

cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được chuẩn hóa, đồng bộ nên khi thực hiện một số 

dự án còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.  

- Số lượng thẻ bảo hiểm y tế bị cắt giảm lớn do thực hiện Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; một bộ phận người dân đời sống còn 

nhiều khó khăn, nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng chậm. 

- Một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ 

chung của tỉnh, nhất là thiếu giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông mới, thiếu bác sỹ, cán bộ chuyên môn sâu. Năng lực, trình độ một 

số cán bộ công chức, viên chức có mặt còn hạn chế, chất lượng tham mưu một 

số công việc chưa đáp ứng yêu cầu.  
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Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH NĂM 2023 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy 

mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng 

các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

Tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, 

khó lường, nhiều yếu tố rủi ro bất định. Trong nước, có những thuận lợi, cơ hội 

và khó khăn, thách thức đan xen. Nền kinh tế tiếp tục phục hồi, các hoạt động 

kinh tế, xã hội chuyển từ trạng thái thích ứng, phục hồi sang phát triển nhanh và 

ổn định hơn. Tuy nhiên, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế 

trong thời gian tới là rất lớn, mang tính chất nhanh, mạnh, khó lường, tác động 

lớn và khá toàn diện, mang tính cộng hưởng, nhất là biến động về giá xăng dầu, 

nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng trong nước, tạo áp lực lạm phát, 

chi phí sản xuất tăng cao; rủi ro về chuỗi cung ứng, nhu cầu từ các thị trường 

xuất khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, suy yếu; tác động khó lường, khó dự báo 

từ việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư 

chủ yếu của nước ta; thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, biến đổi khí hậu, trật tự, an 

toàn xã hội là vấn đề cần hết sức lưu ý… Với mức độ hội nhập và độ mở của 

nền kinh tế lớn, trước những bất ổn, rủi khó khó đoán định, năm 2023 dự báo 

kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Trên địa bàn tỉnh, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có 

những thuận lợi: Công tác quảng bá, mở rộng đối ngoại, tổ chức các sự kiện, lễ 

hội trên địa bàn tiếp tục tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch; các chính sách, đề 

án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được đẩy mạnh 

thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư vào địa bàn 

tỉnh; các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển 

khai; những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực vốn đầu tư 

ngoài ngân sách tiếp tục tăng là nền tảng vững chắc, là những yếu tố tích cực, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư 

phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo có những khó khăn, thách thức từ 

những khó khăn về vị trí, điều kiện kinh tế - xã hội, nguồn lực cho đầu tư phát 

triển còn hạn chế. Cùng với đó, lạm phát có xu hướng gia tăng, thời tiết diễn biến 

bất thường sẽ tiếp tục là những thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. 
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II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, 

nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực phát triển. 

Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp có lợi thế, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả ngành công nghiệp; mở rộng thị trường thúc đẩy xuất 

khẩu hàng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa 

giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Huy động và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo 

dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Bảo đảm 

quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng 

và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại. 

 2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 9,0%; cơ cấu 

kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 14,47%; công nghiệp và xây dựng 

41,96%; dịch vụ 38,08%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5,69%. GRDP 

bình quân đầu người khoảng 52,9 triệu đồng. 

(2) Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 5,1%; tổng sản lượng lương thực có 

hạt đạt 225 nghìn tấn; diện tích cây chè 9.862 ha, trồng mới 395 ha; tốc độ tăng 

trưởng đàn gia súc 5,0%; tiếp tục nâng cao chất lượng và từng bước hoàn thiện 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn trước 

năm 2022 và triển khai xây dựng nông thôn mới tập trung vào các xã đạt chuẩn 

theo kế hoạch đến năm 2025, trong đó phấn đấu 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, toàn 

tỉnh đạt bình quân 13,9 tiêu chí/xã. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,3%. 

(3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.450 tỷ đồng.  

(4) Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 3,0%, trong đó: tốc độ tăng giá 

trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 8,0%. Tổng lượt khách du lịch tăng 7,6%.  

(5) 99,0% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 96,5% hộ 

dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% dân số nông thôn sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh; 99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp 

nước tập trung; 99,7% trường học, 94,2% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. 



26 

 

 

(6) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 

tuổi; 100% xã, phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 

trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. Tỷ lệ 

huy động học sinh trong độ tuổi đến trường: Mẫu giáo đạt 99,7%; Tiểu học đạt 

99,9%; Trung học cơ sở đạt 94,4%; Trung học phổ thông đạt 56% trở lên. Tỷ lệ 

trường chuẩn quốc gia đạt 60,9%. 

(7) 50% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 13,0 bác 

sỹ/1vạn dân; mức giảm tỷ suất sinh 0,4‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 16,7%, thể thấp còi xuống 22,98%. 

(8) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,6%, riêng các huyện nghèo giảm 5,1%.  

Giải quyết việc làm cho 8.440 lao động; đào tạo cho 8.000 lao động; tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 58,3%. 

 (9) 84,1% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 86% hộ gia đình, 74,6% 

thôn, bản, khu phố, 97,1% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; 

93,3% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. 

(10) 98,1% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; 69,8% 

số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước 

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các Nghị quyết, Đề 

án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Bám sát các chỉ đạo của Chính 

phủ tại Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, các nghị quyết, chỉ thị, 

kết luận trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để 

cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình 

của tỉnh. Quan tâm công tác xây dựng thể chế, rà soát, tham mưu triển khai thực 

hiện kịp thời các văn bản Trung ương mới ban hành. Triển khai thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các chương 
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trình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện. Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư 

vào tỉnh tạo động lực phát triển 

Tiếp tục triển khai các hoạt động cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức quảng bá, giới thiệu 

tiềm năng và cơ chế chính sách của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tiếp cận các nguồn lực, tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh để tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại tỉnh.   

Chủ động rà soát, nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình nghiên cứu, khảo sát, giải quyết các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện 

dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn để các dự án dự kiến hoàn 

thành năm 2023 đúng tiến độ, tạo động lực tăng trưởng, đồng thời có biện pháp 

xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án không triển khai thực hiện. 

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; 

tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

3. Về phát triển kinh tế 

a) Lĩnh vực nông nghiệp 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết, Đề án của 

trung ương, Tỉnh ủy, HĐND về lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng công 

nghệ, sản xuất hữu cơ, theo chuỗi giá trị, vùng trồng; nâng cao chất lượng sản 

phẩm, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi là sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Tập trung sản xuất một số giống lúa thuần chất lượng cao để đẩy mạnh cơ cấu 

theo hướng tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác. Đẩy mạnh 

mối liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân. Thực hiện đầu 

tư thâm canh, tăng vụ lúa, ngô ở các vùng có điều kiện. Phát triển giao thông nội 

đồng gắn với cải tạo đồng ruộng, hình thành các cánh đồng tập trung. Tăng 

cường kiểm tra chất lượng giống chè để phục vụ cho trồng chè mới; quản lý tốt 

vùng nguyên liệu chè tập trung; triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát 

triển Sâm Lai Châu giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển chăn 

nuôi theo hướng tập trung, mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản lòng hồ và nuôi 
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cá nước lạnh với các loại cá có giá trị kinh tế cao. Chủ động phòng, chống thiên 

tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.  

Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tăng cường khoanh nuôi tái sinh, trồng 

mới rừng; chuẩn bị vật tư, lựa chọn các loại giống có chất lượng để phục vụ đủ 

nhu cầu trồng rừng mới đạt hiệu quả đúng thời vụ.  

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông 

thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch, mỗi xã 

một sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn trước năm 2022 

và triển khai xây dựng nông thôn mới tập trung vào các xã đạt chuẩn theo kế 

hoạch đến năm 2025, trong đó phấn đấu 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (Xã Sùng 

Phài - thành phố Lai Châu; xã Pha Mu - huyện Than Uyên; xã Sơn Bình, xã 

Giang Ma - huyện Tam Đường; xã Pa Khoá - huyện Sìn Hồ; xã Nậm Hàng - 

huyện Nậm Nhùn; xã Can Hồ - huyện Mường Tè), toàn tỉnh đạt bình quân 13,9 

tiêu chí/xã.   

b) Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 

Phát triển công nghiệp khai khoáng gắn với chế biến sâu, công nghiệp 

chế biến gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu. Thực hiện hiệu quả các đề 

án khuyến công, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh, 

tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng vào các khu, 

cụm công nghiệp. Có giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện sớm hoàn thành đi 

vào hoạt động.  

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 05/7/2022 

của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ 

Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng đô thị như: Khu đô thị 

thiên đường Mắc ca tỉnh Lai Châu; các dự án phát triển đô thị tại thành phố Lai 

Châu, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ... Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng điện, 

giao thông, hạ tầng giáo dục, văn hóa, hạ tầng thông tin truyền thông,... đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các 

thôn bản.  

Chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả kế hoạch đầu tư 

công theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Tăng 
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cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời xử lý các điểm 

nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu.  

c) Phát triển thương mại dịch vụ 

Phát triển thương mại, dịch vụ, bảo đảm cân đối hàng hóa thiết yếu trên 

địa bàn tỉnh, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán buôn, bán lẻ; mở rộng thị trường 

xuất khẩu. Chủ động nắm bắt thông tin và phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp 

tác xã về chính sách xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu nhập khẩu 

hàng hóa của thị trường nước ngoài, nhất là thị trường Trung Quốc để có kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

Phục hồi và phát triển du lịch theo hướng bền vững; gắn kết bản sắc văn 

hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển các sản phẩm du 

lịch: du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm,... Thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết, Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 

– 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển các quần thể du lịch lớn 

tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và 

công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo kết nối với 

các tỉnh, thành trong cả nước. Nâng cao chất lương dịch vụ bưu chính, viễn thông 

đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị và người dân; phát triển hạ tầng mạng cáp 

quang băng rộng đến 100% thôn, bản; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có 

người phục vụ hoạt động kết nối Internet băng rộng. 

d) Hoạt động tài chính, ngân hàng 

Khai thác các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, 

chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. 

Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện địa hóa 

quản lý thu ở tất cả các khâu. Tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả 

chính sách miễn, giảm, giãn thuế đảm bảo theo quy định. Tổ chức điều hành, 

quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định.  

Thực hiện nghiêm cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; triển khai có hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 

tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025". Đẩy mạnh chuyển đổi số 

hoạt động ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.  

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển 

văn hóa - xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội 
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a) Về giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, 

thiếu giáo viên cục bộ; cơ sở vật chất; thiết bị dạy và học. Tập trung xây dựng và 

nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng 

giáo dục phổ cập các cấp. Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho 

giáo dục đáp ứng yêu cầu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp; 

thay đổi cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với thực tiễn và thị trường lao động; 

liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 

b) Về y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tiếp tục tổ chức 

thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh 

khác. Tập trung triển khai Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-

2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đa dạng hoá phương thức, loại hình đào tạo 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế ở bậc sau đại học; chú trọng loại hình 

đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới để phát triển kỹ thuật cho các cơ sở y tế thông 

qua các kế hoạch, đề án, dự án, bệnh viện vệ tinh đã được viện trợ. Nâng cao 

hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chương trình 

tiêm chủng mở rộng; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công 

tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất, vắc 

xin, sinh phẩm y tế; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công 

lập. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, 

người dân được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử.   

c) Giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội 

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững. Phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh 

nghèo; tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, phát triển sản 

xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, ứng dụng công nghệ 

thông tin, kết nối cung - cầu lao động trong nước, khu vực và gắn với thị trường 

lao động quốc tế, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và đáp ứng 

nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt các chính sách an 
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sinh, xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo 

trợ xã hội, quan tâm nâng cao tỷ lệ che phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác bình 

đẳng giới và phòng chống các tệ nạn xã hội. 

d) Về văn hóa, thể thao, thông tin – truyền thông 

Tiếp tục bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của 

các dân tộc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cộng đồng và chất lượng các sản 

phẩm văn hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ 

của Nhân dân. Duy trì, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể 

thao với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” 

với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; chú trọng 

phát triển thể thao thành tích cao. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh 

truyền hình, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, thực hiện chuyển đổi số trên cả ba 

phương diện: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin 

trong chuyển đổi số.  

e) Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chiến lược công tác dân tộc 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 

lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động tôn giáo. 

5. Phát triển khoa học – công nghệ 

Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trên các lĩnh vực. 

Chú trọng hoạt động sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn 

địa lý, truy xuất nguồn gốc hàng hóa đặc trưng của tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, 

hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 

ứng dụng, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh. 
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6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin 

dữ liệu về đất đai, nâng cao chất lượng quản lý sử dụng đất theo quy hoạch. 

Hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025); rà soát, bổ 

sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Quyết liệt chỉ đạo xử lý khai 

thác khoáng sản trái phép; tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê 

duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Nâng cao tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, tái chế, tái sử dụng, bảo vệ môi 

trường; chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng 

tránh thiên tai. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.  

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; phòng chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch biên chế năm 

2023; triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và thực hiện 

chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên, người lao động. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp 

và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong 

các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. 

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập 

trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông 

người, phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn ngừa tình trạng trục lợi từ 

chính sách. 

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường 

hợp tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại 

Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ 

phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công 

tác quản lý, bảo vệ biên giới và mốc giới quốc gia. Nắm chắc tình hình, chủ 
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động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của 

các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm. Tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và 

cứu nạn, cứu hộ.  

Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục duy trì và 

phát triển có chiều sâu các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập. Tiếp tục triển 

khai thực hiện hiệu quả Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác 

quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 

9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, sự phối hợp với Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức 

thực hiện; phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự 

đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch. Chủ động thông tin định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề phức 

tạp, nhạy cảm; tăng cường giám sát không gian mạng để loại bỏ các thông tin 

xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các 

thế lực thù địch, xử lý nghiêm việc thông tin sai sự thật. Thực hiện tốt sự phối 

hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các 

đoàn thể Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch năm 2023, Ủy ban nhân 

dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh ủy;                    (Báo cáo) 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: V, C; 

- Lưu: VT, Th7. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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