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Ngày 02 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ 

tháng 11 năm 2021, gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 

02 tháng cuối năm 2021; Đánh giá tình hình công tác giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản 10 tháng đầu năm 2021; Đánh giá tiến độ, kết quả thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10/2021; giải pháp thực hiện để đạt dự toán 

HĐND tỉnh giao năm 2021; Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung 

theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 16 

phân cấp, 16 đổi mới. Đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì phiên họp; tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; 

thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe các báo cáo và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào 

Cai  tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021  

Tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và 

các cơ chế, chính sách để thực hiện đã chuyển hướng chiến lược phòng, chống 

dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Do 

vậy, nhiều quy định trong phòng chống dịch của các tỉnh trong cả nước cũng như 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai được nới lỏng, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bắt đầu 

được khôi phục và hoạt động trở lại.  

Trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh đã tạo ra khí thế sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tinh thần 

đoàn kết của toàn thể Nhân dân. Trong tháng 10, tỉnh đã tích cực đề xuất Trung 

ương phê duyệt chủ trương đầu tư Cảng hàng không Sa Pa (Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21/10/2021), khởi công 

xây dựng Trường quốc tế Canada tại Lào Cai, một số dây chuyển sản xuất của 
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Nhà máy luyện đồng Bản Qua bắt đầu hoạt động, tiếp đón và làm việc với nhiều 

tổ chức trong nước, quốc tế (ADB, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, CTCP Tập 

đoàn Hồ Gươm, các nhà đầu tư Hàn Quốc...), đồng thời tập trung tháo gỡ khó 

khăn cho các doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Apatit, Công ty khoáng sản 

và luyện kim Việt – Trung, Công ty TNHH Nexus Technologies & Cable...) là 

những tiền đề cho Lào Cai thực hiện nhiều công trình, dự án có sức lan tỏa trong 

thời gian tới.  

Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 tiếp tục phát triển ổn 

định, đạt được một số kết quả như sau: Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

vẫn được kiểm soát tốt, không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Một số chỉ tiêu 

chính của các ngành đảm bảo tiến độ và tăng so với cùng kỳ: Nông nghiệp đảm 

bảo khung thời vụ, dịch bệnh trên đàn gia súc tuy vẫn chưa được khống chế 

hoàn toàn (dịch tả lợn Châu phi) nhưng không lây lan trên diện rộng, trồng rừng 

thực hiện tốt (trồng được 7.850 ha, đạt 83% KH). Công nghiệp hoạt động ổn 

định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 34.689 tỷ đồng, bằng 86% KH, tăng 12,8% 

so CK. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 2.941 tỷ đồng, bằng 59%KH. 

Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 3.003 triệu USD, đạt 

65,3% so KH, tăng 15,5% so CK. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 

6.916 tỷ đồng, bằng 73% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25,4% so CK.... Các lĩnh 

vực văn hoá, xã hội được quan tâm, chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh 10 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải 

tập trung chỉ đạo, khắc phục như sau: 

- Tình hình dịch bệnh Covi-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành 

phố trong cả nước nên cũng ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của tỉnh (do là địa 

bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao). 

- Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 mới ở bước đầu, chưa đạt được nhiều kết quả 

đáng kể. Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. 

- Các ngành du lịch, vận tải, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, 

một số hoạt động mới hoạt động trở lại. Giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp 

so với tiến độ yêu cầu. 

- Tình hình thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ của các cấp, các ngành 

còn chậm như: Quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung dọc tuyến sông 

Hồng; quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa khẩu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị 

tại Sa Pa, Bát Xát...); công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới các dự án...; tiến 

độ sắp xếp dân cư nông thôn, xây dựng nông thôn mới... 

- Thiên tai gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. 

- An ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố 

phức tạp. 
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Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do ảnh hưởng toàn 

diện, tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan cấp tỉnh và địa phương 

có nơi có lúc còn chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, nhất quán, phối hợp chưa hiệu 

quả, không linh hoạt. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu 2 tháng cuối năm 2021 

Dự báo 02 tháng cuối năm 2021, dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm 

soát, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất, kinh 

doanh dần ổn định và phát triển trở lại theo lộ trình mở cửa nền kinh tế trong 

trạng thái bình thường mới. Du lịch nội địa và một số ngành dịch vụ bắt đầu 

phục hồi. Tuy vậy, do ảnh hưởng từ những tháng trước trong năm nên việc thực 

hiện một số chỉ tiêu để hoàn thành Kế hoạch đã giao năm 2021 còn khó khăn. 

Trong 2 tháng còn lại của năm 2021, yêu cầu các ngành, địa phương tập trung 

cao độ, triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao 

nhất, trong đó có một số nhiệm vụ như sau: 

1. Chuẩn bị chi tiết, chất lượng bảo đảm tiến độ và hoàn thiện các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVI (báo cáo, tờ trình, trả lời dứt 

điểm các ý kiến cử tri). 

2. Về phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh: 

- Các ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm soát ở các chốt 

kiểm dịch, khai báo y tế, đặc biệt là các chốt giáp với địa phương có diễn biến 

tình hình dịch bệnh phức tạp (như các địa phương giáp tỉnh Hà Giang), chốt trên 

đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nghiên cứu rút ngắn tối đa thời gian kiểm tra, 

khai báo y tế để bảo đảm hàng hóa, phương tiện được lưu thông nhanh chóng, 

thuận lợi. 
- Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các 

đối tượng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sở Y tế xây dựng kế hoạch, 

phương án tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và mũi tăng cường 

cho các nhóm đối tượng ưu tiên. 

3. Về nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực:  

(1). Về nông nghiệp nông thôn:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm tham mưu giao danh mục 

chuẩn bị đầu tư cho các xã còn lại (25 xã) dự kiến hoàn thành nông thôn mới 

trong giai đoạn 2021-2025. 

- Sở Nông nghiệp PTNT, các địa phương rà soát diện tích rừng phòng hộ 

trên địa bàn tỉnh, xây dựng Phương án sử dụng nguồn tiền trồng rừng thay thế còn 

lại tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để thực hiện các dự án trồng rừng thay 

thế theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2021. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tăng cường công tác quản lý 
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bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh 2021-2022. 

(2). Về công nghiệp:  

- Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan 

tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH MTV 

Apatit Việt Nam, Công ty DAP số 2, Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim 

Việt Trung... 

- Các Sở, ngành: Ban Quản lý khu kinh tế, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Giao thông vận tải – Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, UBND 

huyện Bát Xát tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Công ty TNHH Nexus 

Technologies & Cable hoàn thiện sớm nhất các thủ tục pháp lý để khởi công 

Nhà máy sản xuất dây và cáp điện công nghệ cao tại huyện Bát Xát trong tháng 

3/2022. 

- Các sở, ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

đầu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn (như các dự án của 

CTCP Tập đoàn Hồ Gươm, Nhà máy chè tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường 

Khương và các dự án chế biến nông lâm sản khác...). 

(3). Về xây dựng cơ bản 

- Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn theo thời hạn quy định. Đối với 

các dự án giải ngân không đạt tiến độ đã đề ra, không bố trí kế hoạch vốn năm 

2022. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm hoàn thiện Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham 

mưu UBND tỉnh rút ngắn trình tự đầu tư xây dựng cơ bản (đối với các nội dung 

thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương), đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu 

tư, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2021. 

(4). Về du lịch 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện Kế hoạch phục hồi du lịch an 

toàn với dịch bệnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

(5). Về thu ngân sách nhà nước 

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan triển khai các giải pháp tích 

cực hơn nữa để đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt tối thiểu mức 

dự toán HĐND tỉnh đã giao năm 2021. 

(6). Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương khẩn trương mua 

sắm trang thiết bị giáo dục cho lớp 2, lớp 6 và in ấn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, 
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lớp 6 đảm bảo cho năm học 2021-2022. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu đẩy nhanh việc thực hiện các trường 

chất lượng cao trên địa bàn, đồng thời đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Trường quốc tế Canada tại Lào Cai. 

- Sở Lao động TBXH đẩy mạnh xúc tiến thị trường lao động việc làm; 

tham mưu hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; rà soát, sớm công bố 

tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. 

(7). Các nội dung khác: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu thành lập Ban chỉ đạo chung cho 

3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; đồng thời tham mưu về quy chế 

làm việc của Ban chỉ đạo. Hoàn thành trước ngày 10/11/2021. 

- Các đơn vị được giao là cơ quan lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các quy hoạch lớn của tỉnh, bao gồm: Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch vùng huyện Bảo Thắng; Quy 

hoạch chung khu du lịch quốc gia Sa Pa; Quy hoạch chung hai bên dọc sông 

Hồng; Quy hoạch ruộng bậc thang Sa Pa; các quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh 

tế cửa khẩu; quy hoạch đất ở nông thôn.... 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các sở ngành liên quan 

và địa phương tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, thủy điện.  

- Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện các phân cấp, đổi mới đã 

giao. Đối với các phân cấp, đổi mới chưa hoàn thành, đề nghị các ngành có báo 

cáo chi tiết, cụ thể các nội dung khó khăn, vướng mắc gửi UBND tỉnh trước 

ngày 15/11/2021 để xem xét, chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề xuất các phân cấp, đổi mới khác để triển khai 

thực hiện trong thời gian tới. 

- UBND huyện Bắc Hà tập trung giải quyết các khiếu nại của người dân 

về thực hiện dự án đường Vành đai 2 trên địa bàn huyện. 

- Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra về trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị năm 2022.  

III. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương có văn bản cụ thể gửi UBND tỉnh để 

có cơ sở xem xét. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, 

tổng hợp, đề xuất giải quyết: Trường hợp đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh, nếu 

đủ điều kiện xử lý trình Thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định, nếu chưa 

đủ cơ sở giải quyết thì tham mưu văn bản của Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, 

giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.  
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Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND 

tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- Các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn; 
- MTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- VP. TU, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- BBT Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, các CV, TH4. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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