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Thực hiện công văn số 307/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 01 năm 2023 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo 

cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung như sau: 

I. VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NĂM 

2023 CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của 

Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã 

kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết, trong đó cụ thể hóa bằng 65 công việc và giao nhiệm 

vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. 

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2023 

Trong tháng, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện công tác 

tổng kết đánh giá tình hình thực hiện năm 2022; giao và triển khai thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023 và bước đầu tổ 

chức triển khai thực hiện. Chuẩn bị tốt các biện pháp, điều kiện phục vụ Nhân 

dân đón mừng năm mới 2023. Kết quả thực hiện như sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

- Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới:  

Trong tháng, tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ chuẩn bị các điều kiện sản 

xuất vụ đông xuân năm 2022-2023. Đã làm đất phục vụ gieo trồng lúa đông 

xuân được 5.936 ha, gieo mạ 4.917 ha, gieo cấy đạt 1.511 ha; trồng 125 ha ngô 

đông xuân sớm, lũy kế đến nay đạt 680 ha; thu hoạch 479 ha ngô thu đông với 

sản lượng khoảng 1.561 tấn, lũy kế đến nay sản lượng khoảng 10.330 tấn.  
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Chỉ đạo triển khai công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. 

Tổng đàn gia súc ước đạt 335,17 nghìn con, đàn gia cầm ước đạt 1,789 triệu 

con, sản lượng thịt hơi các loại 1,6 nghìn tấn (trong đó thịt lợn 1,1 nghìn tấn). 

Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt 131 tấn.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trong tháng tổ chức 

tuyên truyền tới 74 lượt thôn bản với 5.480 lượt người dân tham gia; ký cam kết 

bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến 1.183 lượt hộ gia đình. 

Thực hiện công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 

2022 là 34 sản phẩm OCOP 3 sao; triển khai tổ chức tập huấn Chương trình 

nông thôn mới và OCOP tại 08 huyện, thành phố. 

- Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, đầu tư: 

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 294,7 tỷ đồng, tăng 15% 

so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu: Điện sản xuất 309 triệu 

kWh, tương đương cùng kỳ năm trước; đá xây dựng 56.700 m3, tăng 13,5%; 

gạch xây dựng 10,5 triệu viên, tăng 9%; nước máy sản xuất 489.000 m3, tăng 

19,3 8%; xi măng 200 tấn, giảm 60%.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022, lũy kế giải ngân đến 30/12/2022 đạt 84,45%; giao và triển khai kế hoạch 

đầu tư công năm 2023 với tổng kế hoạch vốn đầu tư công 3.505,826 tỷ đồng.  

 - Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ trong tháng ước đạt 776,5 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, 

các mặt hàng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là 

dịp Tết Nguyên đán cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên 

địa bàn ước đạt 3,13 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 0,634 triệu USD (chè 290 tấn, củ 

chuối khô thái lát 90 tấn), tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập 

khẩu hàng hóa đạt 1,4 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong 

tháng toàn tỉnh ước đón 63.500 lượt khách du lịch, tăng 42,6% so với cùng kỳ 

năm trước, tổng doanh thu ước đạt 50,221 tỷ đồng, tăng 28,4% tổng so với cùng 

kỳ năm trước. 

- Giao thông vận tải: 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 sửa 

chữa, khắc phục, đảm bảo giao thông. Tăng cường công tác đảm bảo phương 

tiện giao thông phục vụ đi lại và vận tải hàng hóa của Nhân dân. Doanh thu vận 

tải ước đạt 31.624 triệu đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.  
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- Tài chính - Ngân hàng: Trong tháng, tổng thu ngân sách địa phương đến 

ngày 13/01/2023 đạt 735,61 tỷ đồng, bằng 7% so với dự toán Trung ương giao 

và dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 

26,52 tỷ đồng, bằng 1% so với dự toán Trung ương giao và Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao; triển khai thực hiện việc thẩm định, nhập liệu dự toán kinh phí chi 

thường xuyên, chi đầu tư cho các đơn vị dự toán. Tổng huy động vốn của hệ 

thống ngân hàng trên địa bàn ước đến 15/01/2023 đạt 17.819 tỷ đồng, tăng 3,9% 

so với cùng kỳ năm trước, tính riêng nguồn vốn huy động tại địa phương khối 

ngân hàng thương mại ước đạt 8.865 tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm 

trước; tổng dư nợ ước đạt 17.822 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. 

- Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Trong tháng, đăng ký thành 

lập mới 03 doanh nghiệp (Trong đó: 02 DN xây dựng, 01 DN thương mại dịch 

vụ) với tổng vốn đăng ký 13 tỷ đồng; thay đổi đăng ký kinh doanh 19 lượt doanh 

nghiệp, đăng ký hoạt động trở lại 12 doanh nghiệp, đăng ký tạm ngừng hoạt 

động 26 doanh nghiệp. Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án với vốn đăng ký 

đầu tư 342,89 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án; chấp thuận cho 

03 doanh nghiệp vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản 

xuất nông lâm nghiệp, thương mại và du lịch. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội: Ban hành Kế hoạch đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2025. Tổ chức thành công Hội nghị xuất khẩu lao động tỉnh Lai Châu năm 2022, 

thu hút được 25 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài và hàng nghìn người lao động tại các điểm cầu toàn tỉnh; 

tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho 150 người lao động, trong đó, 50 lao 

động đăng ký tham gia đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết 

hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 46 lao động. 

Ban hành kế hoạch và định mức thăm hỏi, tặng quà cho các tập thể, cá 

nhân, nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng kinh phí 6.260,8 

triệu đồng; Tiếp nhận và phân bổ 3.500 xuất quà, trị giá 600 nghìn đồng/xuất 

cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trao tặng 100 

xuất quà, trị giá 50 triệu đồng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn 

tại huyện Tam Đường.  

- Công tác giáo dục - đào tạo: Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2022 – 

2023 nghiêm túc, theo đúng kế hoạch; tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023, hoàn thiện các 

điều kiện dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Duy trì đào tạo học sinh, sinh 
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viên tại Trường Cao đẳng cộng đồng với tổng số 36 lớp với 896 học sinh, sinh 

viên hệ trung cấp, cao đẳng; liên kết đào tạo 13 lớp với 689 học viên. 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng, 

chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức khám chữa bệnh cho 

trên 66 nghìn lượt bệnh nhân. Duy trì tiêm chủng thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ 

vắc xin, vật tư cần thiết cho công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng. Kết quả thực hiện công tác tiêm vacxin phòng chống Covid-19 đến hết 

ngày 29/12/2022: Tỷ lệ trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 01 liều đạt 97,8%, tiêm 2 

liều đạt 91,7%; tỷ lệ người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 02 liều cơ bản 

đạt 98,5%, mũi 3 đạt 92,4%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 01 mũi đạt 

100%, tiêm mũi 2 đạt 97,3%, mũi 3 đạt 94,9%, mũi 4 đạt 96,4%. 

Tiếp tục thực hiện thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 

toàn tỉnh đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống; trong tháng kiểm tra 195 cơ sở, trong đó 194 cơ sở đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 99,5%, phát hiện 01 cơ sở vi phạm đã nhắc nhở, 

xử lý theo quy định.  

- Văn hóa, thể thao, thông tin: Tổ chức 01 chương trình biểu diễn nghệ 

thuật chào Xuân Quý Mão năm 2023; 36 buổi biểu diễn, giao lưu văn hoá, văn 

nghệ cơ sở, nổi bật là khai trương Phố đi bộ Hoàng Diệu - Thành phố Lai Châu 

với nhiều sự kiện văn hóa, vui chơi, nghệ thuật đường phố; tổ chức 42 buổi, giải 

giao lưu thi đấu thể dục thể thao cấp cơ sở chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

diễn ra trong tháng. 

- Tiếp tục triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi, 

nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. Triển khai thực hiện thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 12 

và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.  

3. Về khoa học và công nghệ; tài nguyên - môi trường 

Tổ chức 09 hội đồng khoa học công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023; 02 hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu 

đối với 02 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; kiểm tra tiến độ thực hiện 04 đề tài khoa 

học công nghệ1. Cho phép Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng tên địa danh Lai 

Châu và bản đồ tỉnh Lai Châu để đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng 

                                           
1 Xây dựng mô hình trồng rau và xây dựng thương hiệu rau dược liệu làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phục vụ 

người tiêu dùng tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Nghiên cứu giải pháp phát triển cây chuối theo hướng 

VietGap và sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại Phong Thổ tỉnh Lai Châu; Nghiên cứu quy trình nhân giống, nuôi 

thương phẩm tôm Macrobrachium sp và xây dựng nhãn hiệu tôm Ta Gia huyện Than Uyên; Sưu tập các bài 

thuốc dân gian dân tộc Dao và nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thuốc gia truyền của người Dao tại huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 261/QĐ-SKHCN, ngày 30/12/2022. 
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nhận “Chè Lai Châu”; cho phép sử dụng tên địa danh Tam Đường và bản đồ 

huyện Tam Đường để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Đào Tam Đường”,“Mận 

Tam Đường”, “Lê Tam Đường”. Hỗ trợ 02 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện ứng 

dụng và đổi mới công nghệ; 01 hợp tác xã thực hiện mô hình ứng dụng KH&CN 

hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 

09/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng công 

trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện; 

thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố. Tổ chức thực 

hiện việc giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

06 dự án, với tổng diện tích 422,44 ha; thu hồi đất của 14 tổ chức với diện tích 

420,75 ha; cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức thực hiện dự án là 419,57ha. 

Cấp 816 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích 130,99 ha; 

thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo, đăng ký biến động đất đai cho các tổ chức, 

cá nhân theo quy định2. Vận hành tốt cơ sở dữ liệu đất đai các huyện Sìn Hồ, 

Phong Thổ và thành phố Lai Châu, tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu 

quản lý đất đai huyện Than Uyên. 

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng 

cường, trong tháng tổ chức thẩm định 03 hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường; thẩm định 02 hồ sơ báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; 03 hồ sơ cấp phép môi trường. 

4. Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

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

theo đúng quy định, trong tháng sắp xếp giảm 01 phòng chuyên môn thuộc 

UBND huyện, nâng tổng số đã sắp xếp giảm 255 tổ chức, đơn vị so với năm 

2017; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu. Tổ chức thi nâng ngạch chuyên 

viên chính năm 2022. 

Các cấp các ngành tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch thanh 

tra năm 2023. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kê khai tài sản 

                                           
2 Đăng ký biến động đất đai cho 7.400 hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; cập nhật, chỉnh lý biến động đất 

đai cho 23.135 thửa đất của 14.428 hồ sơ đã chỉnh lý. 



6 

 

 

thu nhập năm 2022 theo kế hoạch. Tập trung nắm tình hình, xử lý việc tập trung 

đông người của các hộ dân ở một số điểm tái định cư dự án thủy điện Bản Chát. 

5. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

Duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện 

tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tổng kết công tác quân sự quốc 

phòng năm 2022 tại các đơn vị. Lực lượng công an đã thực hiện tốt các biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn nên trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.  

Duy trì các mối quan hệ đối ngoại, Đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm làm việc tại Hàn Quốc, ký thỏa thuận hợp tác 

hữu nghị và thỏa thuận về phái cử lao động đi làm việc thời vụ với thành phố 

Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc); 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.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 

THÁNG 2 

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2023 của Chính phủ, Nghị quyết HĐND 

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 2023 và 

theo Chương trình công tác năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

2. Các cấp, các ngành tập trung triển khai tốt các biện pháp, điều kiện 

phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

3. Chỉ đạo tập trung sản xuất vụ đông xuân đảm bảo tiến độ; chủ động 

triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các địa phương tập trung nạo vét, tu sửa hệ 

thống kênh mương thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho lúa 

đông xuân. Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy 

định; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa chữa rừng 

mùa hanh khô. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, thường xuyên rà soát, cập 

nhật các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ. Theo dõi, nắm 

bắt tình hình thị trường trước để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cân 

đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân, nhất là dịp Tết 
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Nguyên đán Quý Mão, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá cục bộ. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

nhập lậu lưu thông trên thị trường nội địa. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 

thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng sản 

xuất công nghiệp. 

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

nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia; đẩy mạnh 

thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch được giao. Tập trung 

hoàn tất các thủ tục để phân bổ chi tiết các nguồn vốn theo kế hoạch năm 2023 

còn lại ngay khi có đủ các điều kiện phân bổ theo quy định. Tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thi công dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; 

hoàn thiện chủ trương đầu tư dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. 

6. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chủ động đối phó với các 

dịch bệnh có nguy cơ sẩy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội mùa 

xuân năm 2023. 

7. Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 – 

2023; kiểm tra tình hình dạy và học sau nghỉ Tết Nguyên đán. Tiếp tục xây dựng 

dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, 8, 11; tập huấn Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 theo mô đun của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 8. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện của đất nước, của tỉnh. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật; đào tạo, rèn luyện vận động viên năng khiếu và các đoàn tham gia thi đấu 

toàn quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; triển khai 

các nội dung hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và 

thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. 

9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng 

cường nắm bắt tình hình khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có di dịch 

cư tự do; kịp thời tiếp nhận, phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành 

phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo phù hợp với 

thực tiễn. 

10. 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 khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an 

ninh, trật tự, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động phá hoại.   
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình kinh 

tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, phân xã 

TTXVN tại Lai Châu, Công báo tỉnh, 

Website tỉnh; 

- Lưu: VT, Th7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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