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Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ 

tháng 02 năm 2022, gồm các nội dung: (i) Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 01, nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2022 tỉnh Lào Cai; (ii) Công tác 

chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; (iii) Các kịch bản đảm bảo tăng 

trưởng kinh tế năm 2022 trên 10%; (iv) Phương án phấn đấu thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn năm 2022; (v) Tiến độ thực hiện các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 

75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; (vi) Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong tháng 01/2022. 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 tỉnh1; Thủ trưởng các cơ quan: 

Thanh tra tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban quản lý Khu Kinh tế; 

Cục Thuế; Cục Thống kê; Cục Hải quan; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

Kho bạc Nhà nước 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 01 năm 2022 

Tháng 1, các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức tổng kết công tác năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; đồng thời xây dựng các chương trình, kế 

hoạch năm 2022 để cụ thể hóa các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình công 

tác năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đây cũng là tháng giáp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 nên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tập trung công tác thăm 

hỏi, tặng quà, chia sẻ đối với các đối tượng hộ nghèo, người có công, bảo trợ xã 

hội, các đơn vị tuyến đầu chống dịch... và chuẩn bị Tết đảm bảo chu đáo, tiết 

kiệm, an toàn, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết.  

Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Kết quả tình hình kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tương đối ổn định. Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn 

                                                 
1 Vắng 05 đồng chí (có cấp phó đi dự thay): Đ/c Phạm Hùng Hưng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; 

Đ/c Lưu Hồng Quảng – Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Ngô Đức Ảnh – Giám đốc Sở Tài chính; Đ/c Nguyễn Văn 

Minh – Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Đinh Thị Hưng – Giám đốc Sở Lao động TBXH. 
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biến phức tạp nhưng cơ bản vẫn được kiểm soát, công tác tiêm phòng được đẩy 

mạnh triển khai. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tập 

trung triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo thời vụ; chuẩn bị các điều kiện cho 

công tác trồng rừng vụ Xuân năm 2022. Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra 

ổn định, đã giải quyết được một số khó khăn về nguồn nguyên liệu cho các đơn 

vị sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 ước đạt 3.003 tỷ đồng, bằng 

6,53% so với kế hoạch, và tăng 3,45% so cùng kì 2021. Giải ngân vốn đầu tư 

XDCB được triển khai tích cực (giải ngân được 4.813 tỷ đồng vốn Kế hoạch đầu 

tư phát triển năm 2021, bằng 95% KH và 277 tỷ đồng hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022, bằng 6%KH). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng được triển 

khai quyết liệt ngay từ đầu năm, ước đạt 798 tỷ đồng, bằng 10,7% dự toán Trung 

ương giao, bằng 8,4% dự toán HĐND tỉnh giao; đồng thời UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định về phấn đấu tăng thu 11.000 tỷ đồng (Quyết định số 189/QĐ-

UBND ngày 25/01/2022). Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, xuất nhập 

khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, không có hiện tượng khan hiếm 

hàng hóa, giá cả các mặt hàng luôn ổn định. Các hoạt động văn hoá, thể thao 

mừng đảng mừng xuân được chỉ đạo để chuẩn bị tổ chức phù hợp, đảm bảo yêu 

cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 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 tháng 01 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần phải tập trung chỉ 

đạo, khắc phục như sau: 

- Dịch Covid-19 có dấu hiệu phức tạp trên địa bàn tỉnh, các ca mắc mới 

trung bình mỗi ngày có chiều hướng gia tăng, có biểu hiện chủ quan, lơ là trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh; số liệu cập nhật chưa kịp thời gây khó khăn 

trong công tác chỉ đạo điều hành. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn bị hạn chế do triển khai các biện pháp 

chống dịch tại cửa khẩu biên giới. 

- Dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn xảy ra. 

- Tiến độ thực hiện một số nội dung chậm: Các quy hoạch lớn (Quy hoạch 

tỉnh, Quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu Khu du lịch Y Tý, Quy hoạch 

chung hai bên dọc sông Hồng, Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Sa Pa,...), 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh; 

các công trình, dự án khởi công/khánh thành chào mừng 75 năm thành lập Đảng 

bộ tỉnh, 115 thành lập tỉnh... 

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

phức tạp. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2022 và trong thời gian tới 
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1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung mọi điều kiện cho Nhân dân 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm 

gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức của người dân 

trong phòng chống dịch bệnh. 

2. Công tác phòng chống dịch Covid-19  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 

dung theo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Sở Y tế chỉ đạo việc rà soát lại các số liệu liên quan đến công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ cho công tác 

chỉ đạo điều hành. 

3. Triển khai thực hiện và xây dựng các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy 

- Các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch năm 2022 triển 

khai thực hiện 18 Đề án trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, chậm nhất 

trước ngày 15/02/2022 trình UBND tỉnh ban hành. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng: (i) Nghị quyết của Tỉnh ủy 

về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đảm bảo tăng cả về số lượng 

và chất lượng, hoàn thành trong tháng 02/2022. (ii) Hoàn thiện Nghị quyết và Đề 

án về phát triển nguồn nhân lực ngay sau khi có ý kiến của các đồng chí Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (họp ngày 27/01/2022); (iii) Hoàn thiện Đề án Phát triển tỉnh 

Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (báo cáo Trung ương).  

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số tỉnh Lào 

Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phân công nhiệm vụ các thành 

viên và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

4. Chuẩn bị các nội dung để Lãnh đạo tỉnh làm việc với các đồng chí 

Lãnh đạo Trung ương và các Bộ, ngành 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chuẩn bị nội dung, kế hoạch mời các đồng chí Lãnh đạo Trung ương 

làm việc với tỉnh Lào Cai. 

- Các sở chuyên ngành chuẩn bị nội dung làm việc với một số bộ, ngành, 

Trung ương, bao gồm: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các nội dung để xúc tiến việc đặt Văn 

phòng đại diện của VCCI tại Lào Cai. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu mời các cơ quan Trung ương (Các Ủy 

ban của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...) đồng chủ trì cùng tỉnh Lào Cai tổ 

chức Hội thảo về phát triển tiểu vùng sông Hồng. 

- Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ động chuẩn bị các nội dung để 

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (về một số tiêu 

chí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 

02/2022/QĐ-TTg như tiêu chí về xóa nhà tạm, lao động việc làm). 

5. Về huy động và sử dụng nguồn lực 

- Về danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương liên quan tham 

mưu UBND tỉnh giao các danh mục chuẩn bị đầu tư cho cả giai đoạn 5 năm 

2021-2025, bao gồm: (i) Các danh mục đầu tư trụ sở hành chính cấp tỉnh, huyện, 

xã; (ii) Các danh mục đầu tư các tuyến kè, cầu, đường giao thông trọng điểm của 

tỉnh. Hoàn thành trong tháng 02/2022. 

- Cục Thuế, Cục Hải quan và các địa phương triển khai thực hiện theo 

phương án tăng thu ngân sách UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 

189/QĐ-UBND ngày 25/01/2022. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

để sớm tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Các cơ quan được giao lập các quy hoạch: Quy hoạch chung Khu du lịch 

quốc gia Sa Pa, Quy hoạch chung hai bên dọc sông Hồng, Quy hoạch phân khu 

Khu du lịch Y Tý, Quy hoạch chi tiết xây dựng Hồ Bình Minh (hồ điều phối 

lũ)... khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ 

sở để huy động và thu hút đầu tư. 

6. Về tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động Thương binh xã hội chủ động 

chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng chương trình nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (tổ 

chức sau Tết Nguyên đán). 

7. Về các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh 

- Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 75-KH/TU ngày 08/11/2021 của Tỉnh ủy. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Công 

Thương, UBND huyện Văn Bàn, UBND huyện Bát Xát, UBND huyện Bảo Yên 

tập trung đôn đốc các đơn vị đảm bảo tiến độ để khởi công/khánh thành các 

công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (theo Văn 

bản số 254/UBND-QLĐT ngày 18/01/2022). 
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8. Về an ninh, quốc phòng, đối ngoại 

Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị làm 

việc trực tiếp giữa lãnh đạo một số tỉnh biên giới với lãnh đạo tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc); báo cáo cơ quan Trung ương theo quy định (thời gian dự kiến 

trong tháng 02/2022). 

9. Về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị liên quan (Sở Tài 

chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải – 

Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế,...) tiếp tục hoàn thiện, 

chỉnh sửa kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022, đảm bảo dự báo sát, 

phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và tình hình thực tế, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/02/2022.  

10. Phân cấp, đổi mới năm 2022: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi 

đề xuất về Sở Kế hoạch và Đầu tư (mỗi đơn vị phải đề xuất ít nhất 02 phân cấp, 

đổi mới) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2022. 

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.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND 

tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2022 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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