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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh
thường kỳ tháng 9 năm 2021
Ngày 31 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 năm
2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp;
tham dự phiên họp có các đồng chí: Thường trực HĐND, UBND tỉnh; thành
viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,
Cục Thuế, Cục Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố.
Phiên họp bao gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ
yếu tháng 9 năm 2021 và Quý IV/2021; Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các
nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Công tác phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8
tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ tháng 9 và Quý IV/2021; Tiến độ, kết quả triển
khai thực hiện 16 phân cấp, 16 đổi mới; Tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; Kế hoạch tổ chức
Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022; Tình hình triển khai Nghị quyết 68/NQCP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tình hình thực hiện
các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. 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 tháng 8
và 8 tháng đầu năm 2021
Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, với sự quan tâm, ủng hộ của các
Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của
Tỉnh ủy, cùng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo
điều hành, nên kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá (thể hiện ở tăng trưởng
kinh tế đạt khá cao, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ:
Nông nghiệp thực hiện đảm bảo khung thời vụ, dịch bệnh trên đàn gia súc không
phát sinh, trồng rừng thực hiện tốt; Công nghiệp hoạt động ổn định, giá trị sản
xuất công nghiệp tăng 13,6% so CK; Giải ngân vốn XDCB đạt 44%KH; Giá trị
hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng 23,8% so CK; Thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn tăng 26,4% so CK...); công tác phòng chống dịch Covid-
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19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được
quan tâm và triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền lãnh thổ, biên
giới quốc gia được giữ vững.
Tuy nhiên việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số khó
khăn, tồn tại:
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh
phía Nam và Hà Nội. Tỉnh là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập cao.
- Đời sống nhân dân, doanh nghiệp còn khó khăn, việc triển khai thực
hiện hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ở các
huyện, thị xã, thành phố còn bấp cập.
- Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu không đảm bảo so yêu cầu và kế
hoạch (ngoài chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, các chỉ tiêu còn lại đều chưa đạt
60%KH).
- Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh còn chậm.
- Việc thực hiện phân cấp, đổi mới và tham mưu của các cơ quan, đơn vị
chưa thực sự quyết liệt, chủ động.
- An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
II. Nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2021
Trong 4 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn
biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động của
các doanh nghiệp, trong khi đó yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành ngày
càng cao để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, các cơ
chế, chính sách tỉnh mới ban hành chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc thực
hiện đạt kế hoạch của các chỉ tiêu là hết sức khó khăn... Do vậy, các cơ quan,
đơn vị phải quyết liệt, tích cực hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành và có
các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp như sau:
1. Chuẩn hóa lại hệ thống chỉ tiêu thống kê, số liệu của các cấp, các
ngành
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các
cơ quan, đơn vị địa phương rà soát các chỉ tiêu, số liệu cần chuẩn hóa (chỉ tiêu,
số liệu chưa thống nhất giữa các ngành, hoặc chưa thống nhất giữa ngành với
địa phương), tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trước 15/9/2021.
- Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa
số liệu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021 để phục vụ cho công tác chỉ
đạo, điều hành năm 2022 và các năm tiếp theo.
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- Sở Thông tin & Truyền thông khẩn trương tham mưu Quy chế để triển
khai hiệu quả hệ thống Phần mềm quản lý, báo cáo chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội
trong các CQNN tỉnh Lào Cai.
2. Phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, người dân
- Các cấp, các ngành cần thống nhất quan điểm chống dịch phải cao hơn
một mức so với diễn biến thực tế để lựa chọn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
phù hợp.
- Với diễn biến dịch bệnh hiện nay trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cấp, các
ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người ra/vào tỉnh,
tăng cường quản lý các khu vực có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao (chợ, khu
kinh tế cửa khẩu...), phát huy hiệu quả của các Tổ phòng chống covid-19 tại các
tổ dân phố, thôn, bản.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu
UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 03/8/2021 về tổ chức
Truy vết, Xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19 trên địa
bàn tỉnh Lào Cai và các phương án khác đảm bảo phù hợp với các diễn biến mới
trong giai đoạn hiện nay.
- Sở Lao động TBXH, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát đối
tượng, hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính
phủ.
- Sở Y tế, các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin phòng
bệnh với phương châm “Vắc xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”.
- UBND tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các cuộc vận động hỗ trợ lương thực thực phẩm,
mặt hàng thiết yếu cho các tỉnh miền Nam đảm bảo bài bản, thiết thực.
3. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã dự kiến hoàn thành
trong năm 2021; sắp xếp dân cư nông thôn, trồng rừng mới năm 2021 theo kế
hoạch đã giao.
4. Về thu ngân sách, phân bổ nguồn lực và giải ngân vốn đầu tư
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, các địa phương đẩy mạnh thực
hiện các khoản thu ngân sách trên địa bàn, quyết tâm thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn hết năm 2021 đạt theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã giao.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025 của tỉnh,
báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 10 năm 2021.
- Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ
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bản, yêu cầu trước ngày 30/9/2021 phải bảo đảm tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách
trung ương được giao từ đầu năm đạt trên 60%; cơ quan, đơn vị nào để nộp trả
ngân sách trung ương, UBND tỉnh sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập
thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.
5. Về thực hiện các quy hoạch lớn trên địa bàn tỉnh
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 sử dụng đất cấp huyện đến năm
2030; 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; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch đất ở nông thôn....
6. Về thực hiện các chiến lược, nghị quyết của Tỉnh ủy
- Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng Đề án về Chiến lược nguồn
nhân lực tỉnh, Đề án Phát triển Lào Cai thành trung tâm vùng. Hoàn thành trong
tháng 9/2021.
- Sở Công Thương xây dựng Đề án phát triển khu, cụm công nghiệp trên
địa bàn tỉnh (trong đó rà soát, đề xuất quy mô, diện tích, khả năng thực hiện, khả
năng thu hút lao động, dự kiến nguồn vốn, phân kỳ đầu tư thực hiện công tác
giải phóng và san tạo mặt bằng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bảo
đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của tỉnh); Đề án phát triển
khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Hoàn thành trong tháng 9/2021.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát báo cáo tiến độ thực hiện 18 Đề
án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực
chất đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 30/9/2021.
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương
trình, chính sách triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các Nghị quyết mới ban
hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể:
+ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch của UBND
tỉnh và các cơ chế chính sách để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát
triển bền vững; Nghị quyết số 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành trong tháng 9/2021.
+ Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch của
UBND tỉnh và các cơ chế chính sách để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU về
chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050. Hoàn thành trong tháng 9/2021.
7. Về phân cấp, đổi mới, thí điểm
- Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện các phân cấp, đổi mới đã
giao (16 phân cấp, 16 đổi mới), hoàn thành trong tháng 9/2021 (các phân cấp,
đổi mới phải thông qua HĐND tỉnh phải sớm đề xuất nội dung trình kỳ họp
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HĐND tỉnh cuối năm 2021).
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phân cấp, đổi mới, thí điểm thực
hiện trong năm 2022.
- Về nội dung đổi mới “Thu phí du lịch trực tiếp vào giá vé tham quan
của một số điểm di tích, danh lam thắng cảnh”: Giao Sở Tài chính tiếp tục tham
mưu UBND tỉnh các bước để triển khai, trước mắt giao Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tham mưu thủ tục để công nhận các điểm du lịch cấp tỉnh.
8. Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp của HĐND tỉnh và kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh
- Các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ
họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2021 (bao gồm các tờ trình, báo cáo và trả lời
kiến nghị cử tri), báo cáo trước ngày 10/9/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh
tổng hợp, thống nhất báo cáo danh mục các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh
trước ngày 15/9/2021 để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện đảm
bảo chặt chẽ, hiệu quả.
- Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao chuẩn
bị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh theo phương án đã thống nhất.
9. Về văn hóa - xã hội
- Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương:
+ Tham mưu tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bảo đảm các
điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch
dạy và học (theo hình thực tập trung và trực tuyến) bảo đảm linh hoạt, hiệu quả,
phù hợp diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn của tỉnh.
+ Rà soát cơ sở vật chất trường lớp học đảm bảo an toàn, không để tiềm
ẩn nguy cơ gây tai nạn cho giáo viên, học sinh.
+ Chủ động mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập theo phương án đã
được phân bổ.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa
phương có báo cáo chung về thực trạng đội ngũ giáo viên các cấp hiện nay trên
địa bàn tỉnh, phương án sắp xếp và giải pháp khắc phục, báo cáo UBND tỉnh
trong tháng 9/2021.
- Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch mạng lưới
trường lớp học trong giai đoạn mới, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.
- Sở Y tế chủ trì đề xuất các nội dung:
+ Đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế (xây dựng chương trình, kế hoạch
đào tạo, tập huấn...) đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch theo các kịch bản.
+ Đầu tư các trang thiết bị ngành y tế: Tổng hợp tổng nhu cầu, thiết bị ưu
tiên... trên cơ sở cân đối nguồn vốn thực hiện.
- Sở Lao động TBXH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương
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đánh giá hiệu quả Chương trình điều trị cai nghiện bằng Methadone của tỉnh,
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2021.
10. Về cải cách hành chính, chuyển đổi số
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành
rà soát lại Đề án số 14-ĐA/TU và các Kế hoạch của UBND tỉnh với Nghị quyết
số 76/NQ-CP để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và có phương án tổ
chức thực hiện hiệu quả, thực chất đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; thời gian
hoàn thành trước ngày 15/9/2021.
- Các cơ quan, đơn vị:
+ Tập trung rà soát, đánh giá thực chất các số liệu, chỉ tiêu, hiện trạng về
công tác CCHC, phản ánh chính xác, khách quan các mục tiêu đạt được và
thông qua các Chỉ số đánh giá của người dân như: PAPI, SIPAS để có các chỉ
đạo, điều hành, các giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số của tỉnh (PAR
INDEX; PAPI; SIPAS) hiệu quả, thực chất.
+ Khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan,
đơn vị theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị
hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số; chủ trì tổng hợp các nội dung chuyển đổi số
của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/9/2021.
11. Về một số lĩnh vực khác:
- Các cơ quan, đơn vị tăng cường pháp chế của đơn vị mình. Giao Sở Tư
pháp tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo về nội dung này trong tháng
9/2021 một cách thiết thực, hiệu quả.
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:
+ Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án tạo quỹ đất sạch đô thị,
công nghiệp trong tháng 9/2021.
+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất vị trí xây dựng,
phương án kết cấu, kiến trúc Hội trường Trường Chính trị tỉnh để đáp ứng tiêu
chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Kế hoạch số 57-KH/TU
ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.
- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và đề xuất phương án thu ngân
sách từ việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh năm 2022-2025, báo cáo UBND tỉnh
trong tháng 9/2021.
III. Về ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp
1. Về hoạt động chợ phiên của các xã trên địa bàn: Do diễn biến của dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn phức tạp, còn nhiều lao động làm việc tại
các tỉnh đang trở về địa phương nên chợ phiên của các xã tiếp tục dừng hoạt
động theo các công điện của UBND tỉnh.
2. Về đề nghị tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án thủy điện: Yêu
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cầu Sở Công Thương có báo cáo chi tiết gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Hoàn thành
trước ngày 15/9/2021.
3. Về đề nghị tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Giao Sở Nông
nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương có báo cáo chi tiết đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp khắc phục.
Hoàn thành trong tháng 9/2021.
4. Về đề nghị khoán gọn cho các địa phương thực hiện Kế hoạch sử dụng
đất hàng năm: Thống nhất theo đề xuất của các địa phương. Giao Sở Tài nguyên
và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo cụ thể về nội dung này.
Hoàn thành trong tháng 9/2021.
5. Về đầu tư khắc phục sạt lở tại Trường THCS Si Ma Cai: Giao các Sở:
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp với
UBND huyện Si Ma Cai đề xuất phương án khắc phục cho phù hợp, đảm bảo an
toàn và hiệu quả lâu dài.
6. Về các đề xuất, kiến nghị khác: 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.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND
tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021 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, TH2,3,4.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Nghĩa

