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Phần thứ I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH, 

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 được triển khai 

trong bối cảnh nền kinh tế cả nước tiếp tục mở cửa trong trạng thái "bình thường 

mới"; lạm phát được kiểm soát, an ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm; dịch 

bệnh cơ bản được kiểm soát. Ngay từ những ngày cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo giao sớm chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị, đồng thời tổ chức Hội 

nghị triển khai kế hoạch năm 2022; kịp thời ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; tổ chức triển khai nhiều 

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

khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 

tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá xăng 

dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu 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 những thuận lợi, khó khăn đó, 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, bám sát chủ đề năm của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “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”, trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp 

tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm 

bảo, cụ thể như sau: 
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I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2022 

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh 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 cùng kỳ. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

6 tháng đầu năm ước đạt 9,15% (kế hoạch 7,7%), trong đó ngành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,6%; dịch vụ tăng 

5,61% (Theo công văn số 753/TCTK-TKQG ngày 30/5/2022 của Tổng Cục thống 

kê về thông báo số liệu GRDP sơ bộ quý I, ước quý II và 6 tháng đầu năm 2022).  

1. Về phát triển kinh tế 

1.1.  Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản; xây dựng nông thôn mới  

a) Sản xuất nông nghiệp  

- Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 

ước đạt 43.541 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 46.580 tấn, bằng 20,8% kế hoạch, 

tăng 1.620 tấn so với cùng kỳ năm trước (02 huyện đạt kết quả cao là huyện Than 

Uyên 12.190 tấn, huyện Tân Uyên 9.700 tấn). Tổng diện tích cây chè ước đạt 

8.970 ha, trong đó diện tích trồng mới ước đạt 100 ha, bằng 17,1% kế hoạch, tương 

đương cùng kỳ năm trước; sản lượng chè búp tươi ước đạt 23.000 tấn, bằng 48% 

kế hoạch, tăng 2.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây ăn quả ước đạt 

7.895 ha1, trong đó diện tích trồng mới 60 ha, bằng 22,2% kế hoạch; sản lượng thu 

hoạch ước đạt 24.500 tấn, tăng 1.500 tấn so với cùng kỳ năm trước (một số huyện 

đạt kết quả tích cực như: Phong Thổ 16.700 tấn, Tân Uyên 4.200 tấn, Tam Đường 

1.500 tấn). Công tác điều tra, dự báo phòng trừ sâu, bệnh đã được triển khai 

thường xuyên, liên tục và kịp thời; tổng diện tích bị nhiễm sâu, bệnh trên lúa, ngô 

và cây trồng khác là 1.150 ha, thấp hơn 618 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích 

áp dụng các biện pháp phòng trừ 890 ha, không có diện tích mất trắng do sâu bệnh.  

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc ước đạt 323.130 con, tăng 

4,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm ước đạt 1.681 nghìn con, tăng 

7,7% so với cùng kỳ năm trước (02 huyện phát triển tốt: Tân Uyên tăng 15%, 

Mường Tè tăng 7%). Công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 

được quan tâm chỉ đạo, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, ứng phó kịp 

thời với các diễn biến thời tiết bất thường, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do 

                                           
1 Tổng diện tích cây ăn quả giảm là do 687 ha chuối tại huyện Phong Thổ hết chu kỳ kinh doanh, người dân chuyển 

đổi sang trồng sắn, ngô, khoai sọ... 
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thiên tai gây ra2. Các huyện, thành phố đang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh 

vụ Xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm. 

b) Lâm nghiệp: Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ trồng rừng mới năm 

2022 theo kế hoạch; phát dọn thực bì 1.783 ha, trồng mới ước đạt 456 ha, bằng 

22,8% kế hoạch; các doanh nghiệp đã tiến hành trồng mới mắc ca tại các huyện 

ước đạt 520 ha3, bằng 37,1% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng mùa khô; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

Luật Lâm nghiệp, trong 6 tháng đầu năm phát hiện và xử lý 209 vụ4. Công tác chi 

trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được quan tâm, chỉ đạo sát sao, đầu tháng 

4/2022 đã cơ bản thực hiện chi trả xong tiền DVMTR năm 2021 cho người dân 

nhận bảo vệ rừng, hoàn thành sớm hơn so với cùng kỳ năm trước (02 huyện Tân 

Uyên và Than Uyên đã sớm hoàn thành việc chi trả); tiếp tục triển khai thực hiện 

việc thu, chi tiền DVMTR năm 2022 theo quy định.  

c) Thủy sản: Tổng diện tích ao đạt 989,48 ha, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 20 

ha so với cùng kỳ; thể tích nuôi cá nước lạnh (cá Tầm, cá Hồi) ước đạt 21.588 m3, 

đạt 107,5% kế hoạch, tăng 2.998 m3. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên 6 

tháng đầu năm ước đạt 1.193 tấn, bằng 32,3% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ 

năm trước (Sản lượng thủy sản các huyện, thành phố đều đạt và vượt so với cùng kỳ 

năm 2021, trong đó một số huyện có kết quả cao, như: Than Uyên đạt 223 tấn, tăng 

23 tấn; Tam Đường đạt 280 tấn, tăng 8 tấn). 

d) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Triển khai thực hiện Đề án nông 

thôn mới gắn với du lịch năm 2022. Xây dựng Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 dựa trên định mức Bộ tiêu chí 

Quốc gia về xã nông thôn mới tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ và một số chỉ tiêu định mức do UBND tỉnh quy định. Tiêu 

chí đạt được bình quân/xã trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo đạt 15,9 tiêu chí/ 

xã. 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; hoàn thành việc tổ chức tập huấn 

Chương trình OCOP tại 08 huyện, thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể xây 

                                           
2Trong tháng 02 trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa, nhiệt độ xuống thấp, làm 190 con gia 

súc bị chết; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 08 hộ thuộc bản Nhiều Sáng, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tổng số lợn 

chết và tiêu hủy là 41 con. Đến nay ổ dịch đã được UBND huyện Sìn Hồ công bố hết dịch theo quy định. Bệnh 

Viêm da nổi cục xảy ra tại địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn từ ngày 09/5/2022, bệnh làm cho 07 mắc bệnh.  
3 Sìn Hồ 100 ha; Tân Uyên 150 ha; Than Uyên 70 ha; Mường Tè 200 ha. 
4 Trong đó: Phá rừng trái pháp luật 70 vụ (diện tích thiệt hại 4,7069 ha); thai thác rừng trái pháp luật 53 vụ; tua bán, vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật 55 vụ; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế 

biến lâm sản 06 vụ; tàng trữ lâm sản trái pháp luật 23 vụ; vi phạm quy định về PCCCR gây cháy rừng 01 vụ tại huyện 

Than Uyên (diện tích thiệt hại 2,23 ha cây cao su); vi phạm khác 01 vụ. Số vụ vi phạm đã xử lý 209 vụ (xử phạt hành 

chính). 
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dựng hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

cấp huyện đợt 1 năm 2022 (03 huyện thực hiện tốt chương trình OCOP: Huyện 

Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ đã chỉ đạo, hướng dẫn sát sao và cơ bản hoàn 

thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá cấp huyện và dự kiến trình cấp tỉnh trong tháng 6 

năm 2022, trong đó: Tân Uyên 03 sản phẩm, Tam Đường 04 sản phẩm, Phong Thổ 

08 sản phẩm). 

đ) Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị 

quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện tu sửa hệ thống các công trình thủy 

lợi, nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. 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; từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số đợt 

thiên tai (02 đợt rét đậm, rét hại, 04 đợt mưa dông, lốc) đã gây thiệt hại đến người 

và tài sản của nhà nước, Nhân dân5. 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 người dân. 

1.2. Sản xuất công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.606,8 tỷ đồng, bằng 40,1% kế 

hoạch, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ 

yếu: Điện sản xuất 2.546 triệu kWh; đá xây dựng 316.738 m3; chè các loại 5.369 tấn; 

gạch xây dựng 38,555 triệu viên; nước máy sản xuất 2,627 triệu m3; xi măng 1.546 

tấn. Trong 6 tháng đầu năm, có 04 dự án thủy điện hoàn thành phát điện với công suất 

lắp máy 60,9MW6. 

- Quản lý xây dựng: 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. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức lập 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; Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Mường 

So; xây dựng Chương trình, dự thảo Nghị quyết 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. 

                                           
5 Cụ thể: 01 người chết tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên (do lũ cuốn khi đi qua ngầm tràn ngày 21/5); trên 200 

nhà và tài sản nhân dân bị ảnh hưởng, 195 con gia súc bị chết; 12 ha cây trồng (lúa, ngô, sắn, đậu, cây dược liệu) bị 

vùi lấp, cuốn trôi; một số công trình cơ sở hạ tầng quân sự, văn hóa, giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng; một số tuyến 

đường bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông với tổng khối lượng đất đá sạt lở trên 60.000m3. 
6 Gồm các thủy điện: Hua Bun công suất 11,2MW; Nậm Pạc 1 công suất 14,5MW; Nậm Pạc 1A công suất 6,2MW; 

Nậm Xí Lùng 1 công suất 29 MW. 
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- Giao thông vận tải: Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên 1.262,76 km đường bộ được giao quản lý, tổ chức triển khai thực hiện sửa 

chữa 17 công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và kế hoạch phê duyệt, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển lưu thông hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh. Công tác tuần kiểm được duy trì, kịp thời dự báo, phát hiện những hư hỏng, 

xuống cấp của các tuyến đường để có phương án sưa chữa, khắc phục. Triển khai 

đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, thực hiện xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Tổ chức tốt việc quản lý đơn 

vị kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô7. Doanh thu vận tải 

ước đạt 132,39 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch; trong đó doanh thu vận tải hành 

khách đạt 39,31 tỷ đồng, giảm 21,9%, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 93,08 tỷ 

đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.   

- 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 2.004,128 tỷ đồng8, đã giao chi tiết 1.893,3 tỷ đồng, giải ngân 

đến thời điểm 30/6/2022 đạt 49,32%, tăng 2,9 điểm% so với cùng kỳ năm trước. 

- Công tác lập quy hoạch tỉnh: Chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp cùng các sở, 

ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch 

tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Ban Chỉ đạo lập 

quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh cho ý kiến. 

Hiện nay đang tiếp tục hoàn chỉnh để trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch trung 

ương để thẩm định. 

1.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

hàng hóa thiết yếu đã chủ động xây dựng kế hoạch dữ trữ và vận chuyển hàng hóa 

đến hệ thống bán lẻ kết hợp các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nên thị 

trường hàng hóa diễn ra khá sôi động, nguồn cung dồi dào, đủ về số lượng, đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.666,1 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch, tăng 

10,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng 

năm 2022 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. 

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

thức với thông điệp “Lai Châu điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn”, tổ chức 

                                           
7 Có 39 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định; 07 đơn vị vận tải hành khách bằng tacxi; 248 

đơn vị, hộ cá nhân vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. 
8 Không bao gồm vốn thực  hiện các Chương trình MTQG năm 2022. 
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thành công Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Về với những 

đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, góp phần giới thiệu, quảng bá các 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 nhất9, đồng thời đưa hình ảnh tỉnh Lai Châu hấp dẫn, thân thiện, an 

toàn tới du khách trong nước và quốc tế. Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt 

động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố 

HCM năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 400.940 lượt khách, 

đạt 81,8% kế hoạch, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu ước đạt 

343,4 tỷ đồng, đạt 78,4% kế hoạch, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm trước. Các 

huyện Tam Đường, Than Uyên, Phong Thổ đã tổ chức tốt các hoạt động kích cầu 

du lịch. 

Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển mạng lưới, đẩy 

mạnh dùng chung hạ tầng viễn thông; thực hiện đảm bảo sóng điện thoại, internet 

để triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Chất lượng dịch vụ bưu 

chính, viễn thông được nâng lên, toàn tỉnh có 1.896 trạm BTS, tăng 39 trạm so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 13,08 triệu USD, bằng 25,7% kế 

hoạch, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị xuất khẩu hàng địa 

phương đạt 3,31 triệu USD, bằng 21,5% kế hoạch, giảm 67,7% so với cùng kỳ 

năm trước. 

1.4. Tài chính, ngân hàng 

- Tài chính: 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 6 tháng 

đầu năm đạt 5.699,17 tỷ đồng, bằng 76% so với dự toán Trung ương giao, bằng 

73% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 915,45 tỷ đồng, bằng 47% so với dự toán Trung 

ương giao, bằng 41% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm 

trước; các địa phương thu cân đối ngân sách (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) 

đạt trên 50% như: Nậm Nhùn đạt 62%, Phong Thổ (54%). Tổng chi ngân sách địa 

phương ước đạt 3.746,54 tỷ đồng, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so 

với cùng kỳ năm trước. 

                                           
96/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, đỉnh khó chinh phục nhất Pusilung, đỉnh núi đẹp nhất Putaleng. 
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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 doanh. Tính đến 

thời điểm báo cáo có 3.255 đối tượng được miễn giảm, tổng số tiền 52.634 triệu 

đồng10. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu hóa đơn điện 

tử trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, tính đến thời điểm báo cáo đã đạt tỷ lệ 

95,3% tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, đến 27/6/2022 đạt tỷ lệ 

100% tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. 

- Ngân hàng: 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 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi sau đại dịch11. Tổng huy động 

vốn đến 30/6/2022 ước đạt 17.093 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 8.828 tỷ đồng, tăng 13,0%; 

tổng dư nợ ước đạt 16.359 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; dự ước 

đến cuối tháng 6/2022 tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,13%/tổng dư nợ. 

1.5. Phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 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: Trên cơ sở Đề án cải thiện 

môi trường kinh doanh của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; thành lập Tổ công tác hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài ngân sách nhà nước lĩnh vực nông 

                                           
10 Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP cho 251 đối tượng, số tiền 

25.590 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 252 đối tượng, số tiền 71 triệu đồng; 

giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2021 theo Nghị quyết số 406/UBTVQH15 cho 115 đối tượng, số tiền 1.305 

triệu đồng; Miễn thuế TNCN, GTGT của hộ kinh doanh phát sinh quý III, IV/2021 theo Nghị quyết số 

406/UBTVQH15 cho 2.607 đối tượng, số tiền 15.521 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 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 5 đối tượng, số tiền 9.808 triệu đồng. 
11 Kết quả thực hiện hỗ trợ cho khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các Thông tư 

sửa đổi, bổ sung của các ngân hàng trong 02 tháng đầu năm 2022: (i) Dư nợ miễn giảm lãi vay đạt 660 tỷ đồng; (ii) 

Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đạt 682 tỷ đồng; (iii) Doanh số thực hiện cho vay mới 

đạt 2.004 tỷ đồng; (iv) Tổng dư nợ của khách hàng không bị chuyển sang nhóm nợ xấu là 321 tỷ đồng. 

Kết quả cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế: Cho vay gải quyết việc làm 479 khách hàng với dư nợ 29.839 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên 

mua máy tính 303 khách hàng với dư nợ 3.030 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hội 66 khách hàng với dự nợ 14.613 

triệu đồng. 
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nghiệp, đã kiểm tra 18 dự án chậm tiến độ, kịp thời đôn đốc các nhà đầu tư triển 

khai thực hiện. Thành lập 03 hiệp hội: Hiệp hội nông sản; Hiệp hội chè; Hiệp hội 

xuất nhập khẩu. Tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả 

cải thiện môi trường đầu tư kinh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, 

nhiệm vụ giải pháp năm 2022, công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và 

địa phương (DDCI) năm 2021. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 

2021 của tỉnh tiếp tục được nâng lên, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố tăng 01 bậc so 

với năm 2020 và là năm thứ 2 liên tiếp tăng bậc xếp hạng. 

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

cực: Cấp đăng ký thành lập mới 101 doanh nghiệp(12), tăng 44 doanh nghiệp so với 

cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký 2.918,9 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp 

trên toàn tỉnh lên 1.792 doanh nghiệp, trong đó lũy kế có 1.504 doanh nghiệp kê 

khai thuế (trong đó có 101 doanh nghiệp kê khai mới). Thành lập 34 hợp tác xã, tăng 

17 hợp tác xã so với cùng kỳ năm trước; lũy kế trên địa bàn tỉnh có 380 hợp tác xã, 

trong đó có 298 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết định chủ trương 

đầu tư 11 dự án với vốn đăng ký đầu tư 2.313 tỷ đồng, tăng 07 dự án so với cùng kỳ 

năm trước, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 267 dự án với tổng vốn đầu tư 

132.860 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án; thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 03 dự án13. 

2. Về văn hóa - xã hội 

a) Công tác giáo dục – đào tạo: Tiếp tục tổ chức dạy, học, kiểm tra, đánh giá, 

xếp loại học sinh linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, thời tiết và đặc thù ở 

mỗi địa phương. Tổ chức thi học kỳ II và hoàn thành chương trình năm học 2021 - 

2022 theo kế hoạch. Tổ chức thành công các kỳ thi, hội thi đảm bảo khách quan, 

khoa học, đúng quy chế(14). Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022; hướng dẫn và tổ chức tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. 

Chuẩn bị các điều kiện dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối 

với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học15. 

                                           
12 Phân theo lĩnh vực hoạt động: Phân theo lĩnh vực hoạt động: Xây dựng 24 DN; thương mại và dịch vụ 41 DN; 

nông lâm nghiệp 22 DN; công nghiệp chế tạo 09 DN; khác 05 DN. 
13 Thủy điện Pa Vây Sử, Dự án trồng Mắc Ca xã Nậm pì, Cửa hàng Gara trạm kiểm định thành phố Lai Châu.  
14 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. 
15 Toàn tỉnh có 177 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 52,7%, tăng 10 trường so với năm học trước; tỷ lệ phòng học 

kiên cố, bán kiên cố chiếm 98,3% 
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Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

theo kế hoạch; cử 15 công chức, viên chức đi học sau đại học. Duy trì đào tạo 29 lớp 

với 720 học sinh, sinh viên, liên kết đào tạo 15 lớp với 845 học viên tại trường Cao 

đẳng cộng đồng. 

b) Công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: 

Kịp thời cụ thể hóa các phương châm, đường lối, chiến lược về phòng, 

chống dịch của Trung ương, bảo đảm sự chỉ đạo nhất quán, toàn diện, linh hoạt. 

Đặc biệt, các giai đoạn dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch của Tỉnh vẫn bảo đảm thế chủ động, bình tĩnh ứng phó, áp 

dụng kiên quyết, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức tốt công tác thu 

dung, quản lý, chăm sóc, điều trị và hồi sức cấp cứu; bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, 

vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19 tại nhà và tại cơ sở y tế. 

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm tăng tốc đạt tỷ lệ 

bao phủ vắc xin cho cộng đồng, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tính đến hết 

30/6/2022: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin đạt 

98,8%, tiêm từ 2 liều vắc xin đạt 95,6%; tỷ lệ người từ 12 đến dưới 18 tuổi được 

tiêm đủ liều cơ bản đạt 97,3%; tỷ lệ người từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 

đạt 62,9%, mũi 2 đạt 28,4%. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, 

không có dịch bệnh xảy ra. 

Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, tập trung vào các mục tiêu 

nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phục vụ. Trong 6 tháng đầu năm tổ chức 

khám, chữa bệnh cho khoảng 460 nghìn lượt bệnh nhân. Thực hiện tốt các chương 

trình mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe; duy trì tiêm chủng mở rộng tại 106 xã, 

phường, thị trấn, đảm bảo an toàn tiêm chủng, tỷ lệ trẻ em được tiêm đầy đủ các 

loại vac xin theo độ tuổi tăng so với cùng kỳ năm 2021(16). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

y tế đạt 82,0%, thấp hơn so cùng kỳ năm trước 13,6 điểm%. 

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 Methadone(17). 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 

                                           
16 47,2% trẻ em < 1 Tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin, tăng 1,3%; 41,66% Phụ nữ có thai tiêm UV2(+), 

tăng 1,86%; 48,42% trẻ em 18 tháng tuổi được tiêm vắc xin Sởi – Rubella, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2021. 
17 Tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn sống, quản lý được là 1.731 người. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện đang 

điều trị ARV là 1.220 người, số người nghiện đang được điều trị bằng thuốc là 2.120 người, trong đó: Methadone là 

1.920 người và Buprenorphine 200 người. 
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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 phạm(18). 

c) Công tác an sinh xã hội; lao động – việc làm:  

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời 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. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã trao 

hơn 71 nghìn xuất quà và tiền mặt với tổng kinh phí 22.304,4 triệu đồng; phân bổ 

548,19 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 8.448 hộ với 36.546 khẩu tại các huyện, thành 

phố; thực hiện chi trả chế độ trợ cấp 01 lần, mai táng phí đối với thân nhân đối 

tượng người có công, thân nhân đối tượng theo quy định cho 178 người, số tiền là 

2.662,8 triệu đồng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện19.  

Tổ chức thành công Hội chợ việc làm tỉnh Lai Châu năm 2022: Có 21 đơn vị 

trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng trực tiếp với 22 gian hàng; nhu cầu tuyển 

dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là 19.000 vị trí làm 

việc20. Trong 6 tháng đầu năm 2022, giải quyết việc làm mới cho 4.459 lao động, 

đạt 55,5% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021(21); giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp cho 375 người; tổ chức đào tạo nghề cho 4.570 người, đạt 57,1% kế 

hoạch(22). 

d) Công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao; thông tin, truyền thông:  

Nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai: Tổ chức 34 buổi 

biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đạt 42% kế hoạch; trên 100 buổi biểu diễn, 

giao lưu văn hoá, văn nghệ ở cơ sở; 09 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; tham gia 12 

giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 42 huy chương các loại. Tiếp tục 

vận động, tuyên truyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

                                           
18 Thực hiện kiểm tra được 3.523 lượt cơ sở, trong đó 3.126 cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 88,7%, có 

397 cơ sở vi phạm (xử phạt 22 cơ sở; tiêu hủy sản phẩm của 80 sơ sở; nhắc nhở 375 cơ sở). 
19Trao tặng 742 xuất quà và tiền mặt với tổng kinh phí 203,8 triệu đồng cho trẻ em nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó 

khăn; hỗ trợ 15 gia đình có trẻ em bị chết do đối nước, tai nạn giao thông và trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo với 

mức hỗ trợ 02 triệu/gia đình; hỗ trợ khám tim mạch miễn phí, tiền ăn, đi lại, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 2.051 trẻ em 

với tổng số tiền là 541,19 triệu đồng; hỗ trợ khám khuyết tật miễn phí cho 258 trẻ em trong đó hỗ trợ tiền ăn, đi lại 

cho 174 trẻ em với tổng kinh phí 78,06 triệu đồng. 
20 Kết quả: Có 1.874 người tham gia trong đó: 1.538 người nghe tư vấn tại gian hàng và có 198 người đăng ký tuyển 

dụng và làm thủ tục. 
21 Trong đó: Thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm 1.288 lao động; thông qua các dự án nông, lâm, ngư nghiệp 

89 lao động; tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 2.781 lao động; thông qua công tác xuất khẩu lao 

động 56 lao động; thông qua đào tạo nghề nghề 58 người; người lao động tự tạo việc làm mới tại địa phương 187 lao 

động. 
22 Trong đó: đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng được 70/550 chỉ tiêu, đạt 12,73% kế hoạch; đào tạo trình độ sơ cấp và 

thường xuyên được 4.500/7.450 chỉ tiêu đạt 60,40% kế hoạch. 
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dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh, triển khai đăng ký các danh hiệu văn 

hóa, đến nay số lượng đăng ký đã đạt 100% kế hoạch. 

Tập trung tuyên truyền các nội dung chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các 

sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương23. Thường xuyên theo dõi 

các thông tin viết về tỉnh Lai Châu trên các trang báo điện tử, mạng xã hội, kịp 

thời phát hiện những thông tin tiêu cực, sai lệch để xử lý theo quy định. 

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. Triển 

khai thực hiện thăm hỏi người có uy tín và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 

trong dịp Tết Nguyên đán; xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lai Châu; ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đảng giới vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

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

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại 06 điểm nhóm trên địa bàn các huyện Sìn Hồ, 

Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên; kịp thời thăm hỏi, động viên chức sắc, chức 

việc, điểm nhóm, tổ chức tôn giáo nhân lễ phục sinh năm 2022 và nắm bắt tình 

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

3. Công tác tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ 

- Công tác tài nguyên và môi trường: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025). Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung bảng 

giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu24. Cho 17 tổ chức thuê 

đất/2.255,11 ha; giao đất cho 6 tổ chức/1,45 ha; thu hồi đất của 28 tổ 

chức/2.225,46 ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 09 tổ chức/18,97 ha. 

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 11 Nhà đầu tư được 

nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực 

hiện 11 dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện giải quyết thủ tục về đất đai theo quy 

định của pháp luật: Cấp 1.214 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 217,02 ha, trong đó cấp mới 404 giấy/137,05 ha; cấp đổi 802 giấy/79,97 

ha; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 2.627 lượt hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá 

                                           
23 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,… 
24 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021. 
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nhân; đăng ký biến động về sử dụng đất 3.031 hồ sơ. 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. 

Ban hành 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; cấp phép khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Khun Há, xã Khun Há, huyện Tam 

Đường; cấp phép khai thác sử dụng nước mặt 18 hồ sơ, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 08 dự án.  

- Khoa học – công nghệ: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Xây dựng 07 mô hình ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao 11 quy trình kỹ thuật cho 

Nhân dân(25). Hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 05 sản phẩm 

OCOP và 05 sản phẩm nông sản(26); phê duyệt đặt hàng 09 nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022. Công nhận 01 sáng kiến có phạm vi ảnh 

hưởng và hiệu quả áp dụng toàn quốc và 30 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu 

quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 2 năm 2021. Thực hiện kiểm định 335  

phương tiện đo các loại và 15 hệ thống tiếp địa chống sét, giải quyết cho 36 lượt cá 

nhân, doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo có kiến nghị về sai số. Chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức sự kiện Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu.    

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

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

dịch Covid-19, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổ chức 

lễ giao nhận quân năm 2022 với 910/920 tân binh, đạt 98,9% chỉ tiêu giao27. 

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố 

Lai Châu; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu 

vực phòng thủ tỉnh, thành phố Lai Châu năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, đúng tiến 

độ; xây dựng củng cố các công trình trong khu vực phòng thủ. 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, 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 

                                           
25 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 
26 05 sản phẩm OCCOP của các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn và 05 nông sản (gồm: Rau dược liệu 

Tam Đường, ớt trung đoàn Mường Tè, Lan Lai Châu, Tắm thảo dược của đồng bào dân tộc Dao Khâu huyện Sìn 

Hồ, sản phẩm dệt thổ cẩm). 
27 Do 10 người không đủ tiêu chuẩn. 
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tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 79 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 10 

vụ so với cùng kỳ năm trước), điều tra làm rõ 72/79 vụ, bắt, xử lý 116 đối tượng; 

phát hiện bắt, tiếp nhận 255 vụ, 310 đối tượng phạm tội ma túy (tăng 15 vụ); phát 

hiện và xử lý 67 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý kinh tế (tăng 12 vụ); 

phát hiện, xử lý 167 vụ việc vi phạm về môi trường (tăng 96 vụ); xảy ra 05 vụ tai 

nạn cháy, nổ (giảm 03 vụ); xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 09 người chết, 19 

người bị thương (giảm 13 vụ, 06 người chết, 20 người bị thương so với cùng kỳ 

năm trước). 

Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại; trong 6 tháng đầu năm làm thủ tục 

cho 25 đoàn với 153 lượt người đến thăm, làm việc tại tỉnh đảm bảo nhanh 

chóng, đúng quy định. Tổ chức, tham dự các hoạt động đối ngoại bằng hình thức 

trực tuyến: 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; 

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; 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); tổ chức Hội thảo xúc 

tiến sản phẩm chè vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á tại Hà Nội; đón 

tiếp và làm việc với Đại sứ các nước Hàn Quốc, Israel, Bulgaria. 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. 

5. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế theo 

đúng quy định. Sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc tỉnh; 

sắp xếp bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ; tổ chức lại Ban Quản lý Bảo trì 

công trình giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải; tổ chức lại 08 Trung 

tâm y tế các huyện, thành phố; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá 

nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021; quyết định tiếp nhận vào làm công chức cho 31 

người; tổ chức thi tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021; thực hiện rà 
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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 thư.  

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, các chỉ số về cải 

cách hành chính của tỉnh đang được cải thiện đáng kể: Năm 2021, Chỉ số hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, 

tăng 25 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp hạng 

thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đón tiếp hơn 23.000 lượt tổ chức, cá nhân 

đến thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận 17.722 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực 

tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 7.538 hồ sơ, đạt 42,5% tổng số hồ 

sơ tiếp nhận trong kỳ; đã giải quyết và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân 

17.344/20.487 hồ sơ, trong đó 99,93% hồ sơ trả trước và đúng hạn, 0,07% hồ sơ 

trả quá hạn.  

- 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 6 tháng đầu năm triển khai 69 cuộc thanh tra, nội dung thanh 

tra tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn kinh phí; công 

tác nội vụ; việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản,… Tổ chức tiếp 

công dân 503 lượt với 571 người bằng 498 vụ việc, tăng 138 lượt so với cùng kỳ 

năm trước, có 01 đoàn đông người; tiếp nhận 558 đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, trong đó tiếp nhận mới 514 đơn, giảm 62 đơn so với cùng kỳ năm trước. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; không phát 

sinh vụ việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu liên 

quan đên tham nhũng. 

- Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, tổ chức thực hiện 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 1.600 cuộc cho khoảng 157 nghìn lượt 

người tham gia; trợ giúp pháp lý 209 vụ việc (kỳ trước chuyển sang 94 vụ việc, thụ 

lý trong kỳ 115 vụ việc). 

6. Về triển khai xây dựng các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để xây dựng 

trình Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tiêu chí, định mức phân bổ vốn, 
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Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và dự toán năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 

2021-2025 và dự toán năm 2022; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Sáu tháng đầu năm, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân, sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, tình  hình kinh tế - xã hội 

của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả nổi bật như:  

- Một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, doanh thu 

du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ,...; sản xuất nông nghiệp 

được duy trì và đảm bảo thời vụ, đa số chỉ tiêu sản xuất đều cao hơn so với cùng 

kỳ năm trước. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan phục hồi kinh tế sau đại dịch 

Covid-19. 

Công tác chi trả tiền DVMTR cho người dân hoàn thành sớm hơn so với 

cùng kỳ năm trước và quy định hiện hành; 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, thể hiện số hợp tác xã và doanh nghiệp tăng.  

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

chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên Nhâm Dần đảm bảo an toàn, vui tươi lành 

mạnh, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện của tỉnh; tổ chức thành công Tuần du lịch 

– Văn hóa Lai Châu năm 2022, lượng khách đến với Lai Châu tiếp tục tăng cao so 

với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự phục hồi và phát triển của du lịch Lai Châu; 

công tác phòng chống dịch tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, dịch bệnh trên địa bàn 

cơ bản được kiểm soát. Triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công. 

- Công tác cải cách hành chính, 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 cùng kỳ 

năm trước, trong 6 tháng đầu năm đã quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án với 

vốn đăng ký đầu tư 2.313 tỷ đồng, tăng 07 dự án so với cùng kỳ năm trước tạo động 

lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh 
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đang được cải thiện đáng kể: Năm 2021, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI) tăng 25 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR-INDEX) tăng 07 bậc so với năm 2020; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) tăng 1 bậc so với năm 2020 và là năm thứ 2 liên tiếp tăng bậc xếp hạng. 

- Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, 

Ủy ban nhân dân 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. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lai Châu đạt cao hơn mức trung bình 

của cả nước. Đến ngày 30/6/2022, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: 

Văn phòng Tỉnh ủy (92,88%); huyện Mường Tè (71,43%); huyện Tam Đường 

(67,19%); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (61,19%); huyện Nậm Nhùn (60,81%); Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (60,33%); huyện 

Than Uyên (56,23%); Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

(51,88%); huyện Phong Thổ (51,71%). 

- Công tác thanh tra được quan tâm, chú trọng; số đơn trong kỳ báo cáo giảm 

so với cùng kỳ năm trước, không có đơn tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng; 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững 

ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

2. Hạn chế 

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ, đạt thấp như: 

+ Tổng giá trị xuất nhập khẩu cũng như giá trị xuất khẩu hàng địa phương 

đạt thấp do phía Trung Quốc mới mở lại cửa khẩu. Một số địa phương chỉ tiêu 

trồng rừng mới đạt thấp như: Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên. 

+ Thu ngân sách nhà nước ước 6 tháng tại một số huyện đạt thấp như: Than 

Uyên (38%); Sìn Hồ (38%); Tam Đường (41%). 

+ Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa đạt chỉ 

tiêu. Việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số gặp 

nhiều khó khăn; tỷ lệ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế giảm, nguồn thu của các 

đơn vị khám chữa bệnh giảm. Một số nơi còn thiếu bác sỹ làm việc tại trạm y tế 

như huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ,… 

  - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình toàn tỉnh tăng so với cùng kỳ 

năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với 

mức trung bình của toàn tỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu như: Nguồn vốn cân đối 
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ngân sách cấp huyện của thành phố Lai Châu mới giải ngân được 25,9%; huyện 

Sìn Hồ được 36,4%. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan:  

- 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 xăng 

dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu 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 6 

tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch đề ra. 

- Một số chính sách an sinh - xã hội bị tác động do thực hiện Quyết định 

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. 

* Nguyên nhân chủ quan:  

- 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. 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, nhất là về thực hiện các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. 

- Chỉ tiêu trồng rừng mới 6 tháng đầu năm đạt thấp do đến thời điểm hiện 

tại một số huyện (huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường) chưa phê duyệt hồ sơ 

thiết kế, đồng thời một số huyện (huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường, huyện 

Tân Uyên) chưa thực hiện đấu thầu cây giống nên chưa tiến hành trồng rừng. 

- Chỉ tiêu xuất khẩu lao động đạt thấp do chất lượng nguồn lao động xuất 

khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ sử dụng nước ngoài, còn hạn chế về 

ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, sức khỏe,...; việc đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bộ, ngành nên thời gian 

kéo dài dẫn đến tư tưởng của người lao động bị dao động; tỉ lệ lao động bị loại do 

sức khỏe không đảm bảo cao nên cũng ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu lao động. 
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Phần thứ II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

Dự báo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

trong 6 tháng cuối năm có thuận lợi như: kinh tế tiếp đà hồi phục sau đại dịch 

covid 19; việc thu hút đầu tư vào địa bàn có nhiều khởi sắc tạo động lực thúc đẩy 

tăng trưởng, phát triển... Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như dịch 

bệnh còn tiểm ẩn diễn biến phức tạp; thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến khó 

lường, bắt đầu mùa mưa bão có khả năng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh 

tế xã hội; giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến chi phí sản 

xuất, áp lực lạm phát tăng cao,... Do đó, các cấp, các ngành phải theo dõi, bám sát 

diễn biến, tình hình, phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với 

tình hình, nỗ lực tối đa, phấn đấu với quyết tâm cao nhất, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vượt qua thách thức, tận dụng mọi cơ hội để phát triển; quyết liệt hơn nữa 

trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong 

các Kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và theo Chương trình công tác năm 2022 

đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tập trung rà soát các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 

tháng đầu năm, dự kiến khó đạt trong năm 2022, có giải pháp cụ thể để tập trung 

chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Chuẩn bị tốt việc xây dựng các nội dung trình 

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch. 

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 

2022; tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đối với diện tích chè trồng mới, cây ăn 

quả. Tăng cường giám sát và chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi; phòng, chống đói rét và dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm trong vụ Đông 

xuân 2022-2023. Tập trung nâng cao tiêu chí về nông thôn mới tại các xã trên địa 

bàn tỉnh; ban hành bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2015-2025 và bộ tiêu chí thôn 

bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai trồng rừng 

mới năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng.  

3. Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn 

tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết 

yếu. Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của 
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tỉnh Lai Châu trên không gian số thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia 

năm 2022. Tiếp tục triển khai các bước thiết lập cơ chế hợp tác về thương mại giữa 

tỉnh Lai Châu với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Chủ động nắm bắt tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới 

phía Bắc, các quy định về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu để kịp thời phổ biến 

thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp. 

4. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch 

Trung ương để trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng 

dẫn của các Bộ, ngành trung ương. 

5. Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo quy trình, thủ tục theo 

quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022, nhất là các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp; tập trung giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng; tăng cường 

kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục phối hợp với các 

Bộ, ngành trung ương, các địa phương đẩy nhanh tiến độ của dự án đường nối cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án 

hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án khởi công 

mới năm 2023.  

Tập trung triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, địa phương về 

phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022; triển khai Nghị quyết 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.  

  6. Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà 

nước; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đôn đốc, thu hồi nợ đọng 

thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Điều 

hành chi bám sát dự toán, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực trong quản 

lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

7. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh 

Lai Châu; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Than Uyên; tập trung 

chỉ đạo chấn chỉnh các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng thiếu hiệu quả, 

chậm lập hồ sơ giao đất. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý 

khai thác khoáng sản trái phép.  
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8. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh; quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư vào địa bàn; thường xuyên rà soát, cập 

nhật các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ. Tập trung đôn đốc 

các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu 

tư. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 

phát triển kinh tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức sự kiện Ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu.  

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng; ban hành 

Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2040. Phát huy hiệu quả hoạt động mạng 

lưới dự phòng các tuyến; tăng cường công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh, 

khoanh vùng bao vây dập dịch, kịp thời khống chế không để dịch bệnh lớn xảy 

ra. Tập trung nguồn lực, tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắcxin phòng 

Covd-19 cho các đối tượng theo quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

10. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh trình độ đại học, cao 

đẳng hệ chính quy năm 2022. Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, triển khai 

nhiệm vụ năm học 2022-2023. Nâng cao chất lượng dạy và học các lớp xóa mù 

chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng 

nghiệp cho học sinh trung học.  

11. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc 

làm; tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết 

việc làm; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác 

tuyển sinh, đào tạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Ban hành Kế hoạch triển 

khai chiến lược giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 

2045. Xây dựng và nâng cao chất lượng xã, phường, thị trần phù hợp với trẻ em. 

12. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng kế hoạch, chuẩn 

bị chu đáo các điều kiện tham gia các Hội thi, hội diễn văn hóa, thể thao khu vực 

và toàn quốc; tổ chức hiệu quả Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V 

năm 2022. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, đảm bảo phong trào phát triển cả về chất lượng và số lượng. Chú 

trọng các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên 

truyền thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên 

truyền sâu rộng các nội dung, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện 

các Chương trình MTQG tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.  

13. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, xúc tiến truyền 

thông du lịch; quảng bá “Điểm đến du lịch Lai Châu” năm 2022. Triển khai các 

hoạt động hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tuần Du lịch – Văn 
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hóa Lai Châu tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong tháng 12. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Tổ chức, triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030.  

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

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

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

cấp, các ngành. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, xây 

dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm 

phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; ban hành và tổ chức thực hiện Đề án 

triển khai Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 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. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh 

tra. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, đồng thời thực hiện tốt tài liệu phục 

vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán theo quy định.  

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

trung đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, kích động, gây rối an ninh, trật 

tự. Xây dựng văn kiện, tổ chức diễn tập phòng thủ Tỉnh năm 2022, và diễn tập tại 

Thành phố Lai Châu. Theo dõi sát tình hình biên giới, đường biên, cột mốc, kịp 

thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa 

bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh uỷ;                    (Báo cáo) 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- V, C; 

- Lưu: VT, Th7. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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