
TINH U LAO CA! DANG CONG SAN VIET NAM 
* 

SéIZ -NQ/TU Lao Gai, ngày Ocftháng  .7_-nàin 2022 

NGH! QUYET 
Hi nghj 1n thtr 9 Ban Chap hành Bang bô tinh 

khóa XVI, nhim kr 2020 - 2025 

Ngày 02 tháng 7 näm 2022, Ban Chap hành Bang b tinh khóa XVI, 
nhim kr 2020 - 2025 to chüc Hi nghj 1n thu 9, sau khi xem xét, tháo 1un 
các ti trInh, các báo cáo do Ban Thtr&ng vi Tinh Uy trInh, 

QUYET NGH! 

I. Thông qua các ni dung sau 

1. V vic quán trit, trin khai, t chfrc thirc hin các van ban mó'i 
ban hành cüa Trung trong 

Hi nghj dã quán trit, trin khai các Nghj quyt HOi  nghj Trung ucing 5 
khóa XIII, Ban Ch.p hành Bang b tinh thng nht: 

1.1. Giao Ban Can sir Dáng Uy ban nhân dan tinh xây dirng các dir thão 
chrnmg trInh, k hoach caa Tinh üy d thirc hin các nghj quy& Hi nghj 1n 
thu n.m, Ban Chip hành Trung uo'ng Dáng khóa XIII: 

(1) Nghj quyt s 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, v tip tic di mOi, hoàn 
thin th ch, chInh sách, nâng cao hiu 1irc, hiu qua quãn 1 và si'r diing dt, 

tao dng 1irc dua nuóc ta trâ thánh nithc phát trin có thu nhp cao; (2) Nghj 
quyt s 1 9-NQ/TW, ngày 16/6/2022, v nông nghip, nông dan, nông thôn 
dn nàm 2030, tAm nhIn dn nàm 2045; (3) Ngh quyt s 20-NQ/TW, ngày 
16/6/2022, v tip tue di mâi, phát trin và nâng cao hiu qua kinh tê tp the 
trong giai doan mâi. 

1.2. Giao Ban T chi'rc Tinh üy xay diyng dir thão chiiong trmnh, k hoach 
cUa Tinh üy d t chiirc thrc hin Nghj quyt s 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, 
v tang cithng cüng c xây drng t ch'(rc cci sâ dãng và nâng cao cMt 1uçmg 
di ngü diáng viên trong giai doan mOi. 

ThO'i gian hoàn thánh, báo cáo Ban ThuOng vi Tinh Uy: Truffc 

15/8/2022. 
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2. V kt qua 6 tháng du nàm, phirong htróiig nhim vi 6 tháng 
cui nãm 2022 

Thng nht ni dung dánh giá theo Dr tháo Báo cáo cüa Tinh üy v sa 
kt 6 tháng du nàm, phucmg huâng nhim vii 6 tháng cui näm. Trong dió, 
hxu mt s ni dung tr9ng tam sau: 

2.1. V u'u dilm: Trong 6 tháng du näm Tinh üy dâ barn sat các chü 
tnrcmg, chi dao  cña Trung ucing xác djnh các nhim vi trçng tam, tp trung 
lânh dao,  chi  dao  eác cap, các ngành t.p trung trin khai nhim vi cong tác 
närn 2022 mt each chü dng, 1mb hoat, sang tao;  trin khai quyt 1it, dng 
b, kjp thyi các nhim vii, giâi pháp dià d ra ti Nghj quyt s 1 9-NQ/TU 
ngày 01/12/2021 cüa Ban Chp hành Dáng b tinh v phucing hithng, nhim 
vii nàm 2022. Do do, tInh hInh kinh t - xã hi tinh Lao Cai dã dAn phiic hi, 
tang trithng. Tc d tang tru0ng kinh t d.t khá, GRDP 6 tháng dAu näm ràc 
dat 7,14%, tang 0,34% dirn so vâi cüng ks'; san xuAt nông, lam nghip dja 
bàn tinh n djnh; san xuAt cong nghip duy trI n djnh và tang so vâi cüng 
ks'; thiiang mai  djch vi có xu hixàng phiic hM tIch c1rc; du ljch din ra sôi 
dng; thu ngân sách tang so vôi cüng ks'; huy dng tin diing dáp üng duçic 
nhu cAu ngun vn cho phát trin kinh t - xã hi cüa tinh; linh c van hóa, 
thông tin, giáo diic, an sinh xä hi, giãm ngheo ducic chü trQng. An ninh 
chInh trj, trt tr an toán xâ hi duçic bão dam; cong tác quân sij - quc phông 
dirçc cüng c& tang cithng. Phi.wng thüc, näng 1rc lãnh dao  và sue chin dAu 
cUa các cAp u' dãng cO sr di mâi và nâng cao; cãi cách hành chInh tip tçic 
ducic dAy math;  h thng chInh trj tip tiic di.rçc cUng c& kin toàn i cac cAp. 
Cong tác phOng chng djch, tiêm vc xin, diu trj bnh nhân mc COVID- 19 
dixçc trin khai quyt 1it, 1mb hoat, hiu qua. Các hoat dng nim nhttng 
ngày 1 ion, ngày thành 1p Dáng b tinh dircic trin khai trang tr9ng t?o  khI 
th phAn khâi, hAng hái thi dua trong lao dng, san xuAt trên toàn tinh... 

22. V khó k/ian, hçzn c/il: Trong lânh dao  cOng tác xây drng dáng và h 
thng chInh trj: K hoach cüa mit s cAp üy, t chcrc dãng trin khai th1rc hin 
các nghj quyt cüa Tinh Uy con chung chung, chira eii th& mt so cap üy, üy 
ban kim tra co sâ xay dirng và t chirc thirc hin chuong trInh kim tra, giám 
sat cOn chum;  vic dOn dc, kim tra, giám sat vic thirc hin các ' kin kt 
14n, chi dlao  chua th.t sr thi.thng xuyên, cht chè; cong tác nghiên ciru, tham 
miiu d xuAt các ni dung, nhim vi cüa mt s6 co quan, don vj, dja phuong 
vn cOn han  ch v cã s lugng và chAt 1ung. Trong lath dao  phát trin kinh 
t - xa hi, mit s chi tiêu dat  thAp; tin do xây drng mt s dir an, cOng trInh, 
quy hoach trng dim, quan tr9ng cOn chm; hoat dng cüa thiu doanh 
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nghip, cc s& san xut kinh doanh con gp khó khän; con nhiu vuóng mc 
trong quán 1 dt dai, tài nguyen ehiia diiçic giài quy& dirt dirn; chucmg trInh 
nông thôn mth chua ducc trin khai tIch circ; giãi ngân vn d.0 tir xây dirng 
cci bàn con chm... Trong lãnh do bão dam qu& phOng, an ninh: Trt tir, an 
toàn xã hi trên dja bàn tinh cOn tim n din bin phüc tap; mt s vçi vic 
phirc tap, kéo dài cOn chiia di.rçcc giãi quyt dirt dim; vic thc hin ch d 
thông tin, báo cáo v các vi vic theo quy djnh cOn chu'a kjp thii. 

2.3. Vphining hwóng, nIzim vi 6 tháng cu6i ndm 2022 

Quyt 1it hành dng, trin khai thirc hin hiu qua, dng b các nhim 
vi1, giái pháp cia d ra theo các nghj quyt, chi dao  cña Trung ucmg và cña 
tinh theo phuang châm nhay ben, linh hot, kjp thai; khôi phiic và phát triên 
kinh t - xa hôi vâi báo dam an ninh, trt tr an toàn xã hi, dng thai bão 
dam thIch i'rng an toàn, kim soát hiu qua djch bnh. 

Thá' nhit, t chüc thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa Dãng, chInh 
sách, pháp luât cüa Nba nrncc bão dam phü hqp thirc tin cña tinh, cüa tirng 
dja phucmg, ngành, lTnh vçrc. T.p trung srm ban hành k hoach, chirmig trInh 
thrc hin các Nghj quyt Hi nghj Trung iicng 5 khóa XIII. 

Thá' hai, t chüc thc hin hiu qua cong tác chInh trj, tu tu6ng, tuyên 
truyn, 4n dng; djnh hiràng thông tin dir 1un, thông tin, báo chI, nhât là 
các ni dung có lien quan dn viéc xir 1 các vi vic, vi an lien quan den can 
b, dãng viên; nâng cao tinh than, thüc trách nhim cüa can b, Cong chüc, 
diàng viên và sij dng thun cüa nhân dan trong thirc hin các nhim vi chinh 
trj cüa tinh. 

Thá' ba, tip tic di mâi phircmg thirc lãnh do cña Dãng; can ci Quy 
ch lam vic cüa Ban Chp hành Trung irang, các quy dnh mth ban hành cüa 
Bô ChInh tn, thirc hiên rà soát, diu chinh, b sung Quy ché lam vic cüa 
Ban Chip hành, Ban Thir?mg vy, ThuOng trirc Tinh üy, nhim k' 2020 - 
2025; Nghj quyt phân cong nhim. vi các dng chI Uy viên Ban Chap hành 
Dãng b tinh va các quy djnh, quy ch có lien quan dn thtjc hin phrning 
thüc lanh dto cüa Dãng di vâi h th6ng chinh trl. 

Tini' 1w, tiêp tic rà soát, thirc hin sp xp, tinh gn b may cu cu t 
chirc, biên ch; sam xây dirng và trin khai thirc hin k hoich luân chuyên 
can b; rà soát, xay dimg, chinh si'ra các quy djnh ye công tác can b cho phii 
hqp vOi các quy dinh mOi cUa Trung iing và thirc tin cüa tinh. Tiép tVc  day 
manh trin khai Chumig trInh, D an v cài cách hành chInh cüa Trung ucmg, 
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cüa tinh; t.p trung dan giãn hóa thu tiic hành chInh, tao  thu.n 1çi cho doanh 
nghip và Nhân dan. 

Chi dao  t chirc thành cong dai  hi các chi b trçrc thuc dãng bO ca s&, 
dãng üy b phn nhim k' 2022 - 2025. 

Thá' nàm, t chIrc thc hin Co hiu qua, hoàn thành ni dung chixang 
trInh cong tác kim tra, giám sat näm 2022 dã d ra; tang cixng cong tác 
giám sat thu&ng xuyên, nh.t là di vii vic lành dao,  chi  dao  thirc hin các 
D an trçng tam, nghj quyt chuyên d cüa Ban Chap hành Dáng b tinh, 
Ban Thithng vi Tinh üy khóa XVI, nhim k' 2020 - 2025; các kt 1un, chi 
dao cüa Thu&ng trc Tinh üy, Ban Tht.rOng vii Tinh ñy. Chun bj t6t cac ni 
dung phiic vi cuc kim tra cüa B Chinh trj dM vth Tinh üy Lao Cai trong 
qu 111/2022. 

Thfr sdu, tang ci.thng cong tác ph6i hçp giCta các c.p üy, co quan, dan v 
trong thrc hin nhim vi cOng tác ni chinh, phông, chng tham nhüng và 
cái cách tix pháp. Tp trung hoàn chinh h thng quy djnh, quy ch& hincng 
din d Ban Chi dao  v phông, chng tham nhüng, tiêu circ tinh, hoat dng 
hiu 1irc, hiu qua theo dñng Quy djnh s 67-QD/TW, ngày 02/6/2022 cüa 
Ban Chap hành Trung hang. 

Thfr bay, quyt 1it trong chi dao,  diu hành phát trin kinh t - xã hi; 
tp trung h trçl khôi phc san xut, thirc hin dng bO,  !inh hoat các chInh 
sách, giãi pháp d kIch thIch san xu.t, thüc d.y khOi phiic tang trLrYng kinh 
t, báo dam miic tiêu tang trithng kinh t tinh Lao Cai nãm 2022 dat a müc 
cao nh.t, gop phAn bü dâp các chi tiêu chua dat  cüa nãm 2021 nh&m phn du 
thirc hin hoàn thành các chi tiêu cüa Nghj quyt Dai  hi Dáng b tinh 1n 
thir XVI, nhim kST 2020 - 2025 và K hoach phát trin kinh t - x hi 5 nãm 
2021 - 2025. 

Rà soát các chi tiêu, miic tiêu cua 6 tháng du näm chua dat  v tin d, 
t1r do xay dirng k hoach, xác djnh rO nh[tng nhim vii và các giãi pháp can 
t.p trung thc hin d hoàn thành toàn din các mic tiêu d ra t?i  Nghj quyét 
s 19-NQ/TU ngày 01/12/2021 cua Ban Chip hành Dâng b tinh v phuang 
huàng thim vi näm 2022 

Hoàn thành vic phé duyt Quy hoach tinh; tp trung xây dirng và hoàn 
thin D an "Xây dirng Lao Cai tra thành circ tang trhang, trung tam kt nôi 
giao thiiang kinh t giCa Vit Nam và các nixàc ASEAN vâi vüng Tây Nam - 
Trung Quc" báo cáo Trung hang. 
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Thá tam, gi vüng n djnh chinh trj, cüng c qu& phông, an ninh, bão 
v v1rng chäc dc lip, chü quyn, toàn vçn lãnh th an ninh biên gith quc 
gia; tiêp tic chu.n bj các diu kin, ni dung vâ t chirc thành cong din tp 
khu vrc phông thu tinh; trin khai tng kt Nghj quyt Trung ung 8 khOa XI 
ye Chiên hxc báo v T quc trong tmnh hInh mâi. T chüc thirc hin t6t các 
hott dng di ngoi và hçip tác vâi các tinh, thành ph trong và ngoài nithc. 

3. Thng nhât thông qua báo cáo và các di thão van ban sau 

(1) Báo cáo hot dng cüa Ban Thtring vii Tinh üy dã giãi quyt tr sau 
Hi nghj 1.n thi'r 8 dn Hi nghj 1n thu 9 Ban ChAp hành Dãng b tinh khóa 
XVI, nhim k' 2020 — 2025. 

(2) Quy ch lam vic cüa Uy ban Kim tra Tinh üy khóa XVI, nhim k' 
2020 - 2025. 

(3) Báo cáo k& qua cong tác kim tra, giám sat, thi hành k' lu.t Dãng 6 
tháng diAu näm; phuang hi.ràng nhim v11 trong tam 6 tháng cui näm 2022. 

(4) Báo cáo cong tác Tài chInh Dãng. 

4. Thão 1un và thng nhât ni dung các Báo cáo cüa Ban Can sir 
Bang Uy ban nhân dan tinh 

(1) Báo cáo kt qua thirc hin các chi tiêu phát trin kinh t - xã hi 6 
tháng dAu näm; diu chinh chi tiêu phát trin kinh t - xã hi và nhim vii, 
giái pháp chü yu 6 tháng cui 11am 2022; 

(2) Báo cáo kt qua thirc hin k hoach dAu tu phát trin 6 tháng dAu 
näm; diu chinJi k hotch dAu iii phát trin näm 2022 và nhim vii, giãi pháp 
chü yu 6 tháng cui näm 2022; 

(3) Báo cáo kt qua thirc hin dir toán ngân sách dja phixcmg 6 tháng dAu 
näm; diu chinh dir toán ngân sách dja phwmg näm 2022 và bin pháp thirc 
hin nhim vi ngân sách dja phixcing 6 tháng cui näm 2022; 

(4) Báo cáo diu chinh kE hoach dAu tu cOng trung hn giai dotn 2021 - 
2025 tinh Lao Cai. 

II. To chfrc thirc hiên 

1. Ban ChAp hành Dãng b tinh giao Ban Thu&ng v  Tinh üy: 

- Chi dto hoãn chinh, ban hãnh các van ban d duc HOi  nghj Ban ChAp 
hành Bang b tinh thông qua. 

- Lath d.o, chi d.o, t chüc thirc hin nghiém tüc, hiu qua các Nghj 
quy& Hi nghj Trung uong 5 khóa XIII. 
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- Lãnh dao, chi dao trin khai, kim tra, giám sat, don dc, t chüc th?c 
hin Nghj quyt. 

2. Giao Van phông Tinh üy, Uy ban kim tra Tinh üy tip thu kin cüa 
các dng chi Uy viên Ban ChAp hành Dáng b tinh, hoàn thin các dr thão 
van bàn d drnc Hi nghj thông qua, trInh ban hành theo quy djnh. 

3. Giao Ban Can s1r Dãng UBND tinh tip thu kin cüa các diông chI 
Uy viên Ban ChAp hành Dãng b tinh, chi dao  UBND tinh hoàn thin, trInh 

hQp thu 6, HDND tinh khóa XVI, nhirn k' 2021 - 2026 theo quy djnh. 

4. Các dng chI T.Jy viên Ban Thithng vii, Uy viên Ban ChAp hành Dãng 
b tinh phii trách các dja bàn, linh vuc có trách nhim kim tra, giám sat, chi 
do t chiirc h9c tap, quán trit, trin khai và t chiirc thirc hin. 

Ban ChAp hành Dãng b tinh yêu cAu toàn Dâng b và h thng chInh trj 
doàn kt, thng nhAt chI và hành dng, näng dng, sang tao,  linh hoat phát 
huy kt qua dt drnc, khc phiic han ch& khó khän trin khai thirc hin có 
hiu qua Nghj quy& s 19-NQ/TU ngày 01/12/202 1 cüa Ban ChAp hành Dàng 
b tinh v phrnng hithng nhim vi1 nàm 2022 và ni dung Nghj quyt nay; 
phAn dAu hoàn thành toàn diên các miic tiêu, chi tiêu Nghj quyt 19-NQ/TU dã 
d ra./. 

Ncii nhân:  
- Ban Bi thix, 
- Các Ca quan chuyên trách tham mixu, 
giüp vic Tinh u, 

- Các d/c Uy viên Ban Chap hành Dâng b tinh, 
- Các dáng doàn, Ban can sr Dãng, 
- Các huyn üy, thành üy, thi üy, dáng üy 

trrc thuc tinh, 
- Uy ban MTTQ và các to chirc CT-XH tinh, 
- Lânh do Van phông Tinh üy, 
- Thu k Bi thx Tinh üy, 
- Chuyên viên tong hcip, VPTU, 
- Lru Van phOng Tinh üy. 
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