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NGH! QUYET
CUA BAN CHAP HANH DANG BØ TINH
ye phu'o'ng hu'ó'ng, nhim vi nãm 2021
Näm 2020 là nAm cui d thirc hin và hoàn thành các nhim v11, chi tiêu dã
di.rgc giao tai Nghj quyêt Dai hi Dai biêu Dáng b Tinh lan thir XV, kê hoach
phát triên kinh tê xã hi 5 näm giai don 2016 - 2020. Trong bôi cãnh rat khó
khän, d.c bit là tác dng tiêu clic cüa Dai djch Covid- 19, biên dôi khI hu, thiên
tai tr dau näm den nay dà ãnh hi.r&ng toàn din, sâu rng den tat ca các 1mb v1rc
kinh tê - xâ hi, lam dInh tr các hoat dng san xuât, kinh doanh, nhât là boat
dng xuât nhp khau, du ljch, djch vi; nhiêu doanh nghip tam diirng ho?t dng,
thu hp quy mô.... Trong nhiêu näm qua, day là näm khó khãn nhât. Tuy nhiên,
Dãng b, chinh quyên va nhân dan các dan tc tiinh Lao Cai dã n 1irc vOi quyêt
tam cao thirc hin các chü trtrng, chInE sách cüa Dãng, Nhà nuàc, và thirc hin
có hiu qua các nhiêm vti chinh trj, kinh te - xa hi, quôc phông, an ninh.
Vi s1r lãnh dao, chi do chü dng, 1mb hoat, sang tao, Tinh üy Lao Cai dã
kjp thai ban hành nhiêu kêt lun, nghj quyêt, chi thj, chi dao các cap, các ngành
quyêt tam thirc hin hoàn thành cac nhim vii dä dê ra; Lao Cai tiêp tiic là diem
sang trong qua trInh dôi mâi. Nhiêu chi tiêu kinh tê - xã hi nàm 2020 kêt qua
dat duqc cao hn trung bInh trong khu virc và Ca ni.rOc. Tang truâng kinh tê dat
6,31%, cao hon mirc tang tnrô'ng chung cüa Ca nithc, cao thu hai trong các tinh
trong vüng Trung du và Mien nüi phIa Bàc, trong top dâu cüa Ca nuóc. Các lTnh
vlrc van hóa, thông tin, giáo diic, y tê, bão dam an sinE xã hi dixcic quan tam và
triên khai có hiu qua; giâm nghèo dat kêt qua tot. Triên khai hiu qua Nghj
quyêt so 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü ye cac bin pháp ho trçl
ngi.r&i dan gp khó khän do dai djch Covid- 19. Lãnh dao, to chüc thành cong dai
hi Dãng các cap, nhiêrn kS' 2020 - 2025 tiên tói Dai hi dai biêu toân quôc Ian
thir XIII cüa Dàng. Quôc phông, an ninh trén dja bàn duc gi vü'ng, trt tir an
toàn xa hôi di.ric bâo dam. Quan h dôi ngoi duqc duy trI. Cong tác xây dirng
chInh quyên, cái each hành chinh dat &rgc nhiêu kêt qua tot.
Näm 2021 là näm d.0 thrc hin Chin lugc phát trin kinh t - xã hi 10
nám 2021 - 2030 và Ké hoach phát triên kinh tê xà hi näm näm 2021 -, 2025
theo cac nghj quyêt dai hôi Dãng cac cap. Dii báo näm 2021, tInh hinh the giOi,
khu vçrc tiêp tVc din bin phirc tap, khó hung; dai djch Covid-19 chua the sórn
kêt thüc, tác dng tiêu circ có the kéo dài. TInh hInh trong nithc và cüa tinh tiêp
tic gp nEiu khó khän trong phát triên kinh tê - xâ hi. Trongdiêu kin nguOn
hrc con han hçp nhtmg phài dáp ung cüng mt hic các nhu câu lan ye dãu ttr
phát triên, phOng, chông djch bnh, bão dam an sinE, xã hi...; ben cnh do, tmnh
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hinh an ninh, trt tii con tim n dinbin phrc tap, mt s vn d xã hi ni len
can dixqc t.p trung tháo gO', giái quyét. Vi quyêt tam cao Ban Chap hãnh Dãng
bt tinh quyêt tam lãnh dao thrc hin thãng lçii các nhim vli chInh trj närn 2021
vó'i chü dê là: "Doàn kêt, chü 43ng, sang 4w, quyêt tâni Iioàn than!, nhz&m vy
nàm 2021, 4w lien dê den nani 2025 hoàn than!, bàn diin inyc lieu Nglij
quyêl Dzi h3i Thing b3 tinh XVI".
I. MI)C TIEU VA CAC CHI TIEU CHU YEU
1. Mt,ic tiêu tng quát: Nâng cao näng lrc lânh do cfia Dàng, xây dirng
Dàng b và h thông chinh rj trong sach, vU'ng rnnh toàn din là nhirn vit
thiiô'ng xuyên, then chôt. Huy dng và si:r ding hiu qua nguôn hrc bào dam sir
phát triên hal hôa, ben vQ'ng; khai thác, phát huy tôi da tiêm nãng, lçi the cüa
tinh cho phát triên, trong do cong nghip là trii ct quan tr9ng; thung mi - du
ljch, djch vçi là dt phá; nông, lam nghip và xây dimg nông thôn mâi là tr9ng
tam; bào v mOi tnthng ben ving; tp trung, uu tiên nguôn 1irc cho thrc hin 07
nhimvii trong tam, 02 linh vrc dt phá, 18 Dê an ngay tir näm dâu nhirn
kS'. Tiêp tiic xác djnh thirc hin dông thO'i hai nhim v: Day manh cong tác
phOng chông djch Covid-1 9, chü tr9ng phát triên kinh té gän vâi thirc hin tiên
b va Cong bang xã hi, giãm nghèo ben vng; nâng cao di song vt chat và
tinh than cüa Nhân dan. Nâng cao chat 1u'ng giáo duc, dào tao, y tê, van boa,
the thao, thông tin và truyên thOng, khoa hçc và Cong ngh. Giü vUng on djnh
chInh trj, cüng cô quôc phOng, an ninh, bâo dam trt t1r an toàn xã hi. Xây drng
Lao Cai tiêp tc là trung tam, câu nôi giao thiwng kinh té, dOi ngoi gia Vit
Nam và các nixOc ASEAN vOi vüng Tây Nam - Trung Quôc.
2. Các chi tiêu chü yu: (1) Tc d tang tnr&ng kinh t (GRDP) dat trên
10%; (2) Ci câu kinh tê: Nông, lam, ngu' nghip chiêm 11,9%; Cong nghip xây dijng chiem 47,7%; Djch vi chiêm 40,4%; (3) GRDP bInh quân dâu ngithi:
83,4 triu dông/näm; (4) Tong von dâu tu toàn xã hi: 44.500 t dOng; (5) Thu
ngan sách nhà niiâc trên dja bàn: 9.5 00 t dông; (6) Giá trj san phâm tren 01 ha
dat canh tác: 84 triu dOng; (7) Giá trj san xuât cong nghip (giá 2010) trên
40.400 t dOng; (8) Tong hrcing khách du ljch den dja bàn: 5 triu lugt; doanh thu
du ljch trên 16.000 t dông; (9) Tong m11c ban lé hang boa, doanh thu djch v1I:
28.800 t dông; giá trj xuât nh.p khâu qua các cüa khau: 4,6 t USD; (10) T l
do thj hóa: 28%; (11) Xay drng các xA dt chuan B tiêu chi quôc gia ye nông
thôn mi dat 59/127 xa, bang 46,46% tong sO xà tren dja bàn; 01 huyn dat
chuãn nông thôn mOi; (12) T l h gia dlnh duc sir ding din lixi quôc gia:
98%; (13) T l trizng hc dat chuãn quôc gia: 64,9%; t 1 thanh nien trong d
tuôi dat trmnh d giáo dc THPT và ttrong duang: 80%; (14) SO giithng bnh trén
1 van dan dat 43,4 giuong bênh, so bac s5' trén môt van dan dat 13 bac s, Ty l
tré em dual 5 tuôi SDD the chiêu cao trên tuôi dithi 31,7%, the can nng trén tuôi
dual 16,3%; (15) T5' l tang dan so t1r nhién dual 1 - 1,2%; (16) T' l giàm h
ngheo da chiêu bmnh quân 3%/ näm; (17) SO lao dng có vic lam tang them
trong nàm 13.500 lao dng; T' 1 lao dng qua dào tao 65,8%; (18) T' l phü
BHYT 98,5%; (19) T l h dat tiéu chuân gia dInh van hoá dat 83,5%; T l
thôn, ban, to dan phO dat tiêu chuân van boa dat 76%; (20) TS' l che phü riirng:
56,82%; (21) TS' l chat thai ran sinh boat do thj phát sinh duc thu gom và xr l
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95%; (22)
lê v11 an hInh si.r diiac diêu tra, khám phá dat trén 75%; TS' 1 các
vi an rat nghiêm tr9ng, dc bit nghiêm trQng &rcic diêu tra, khám phá dat trên
90%; (23) T' 1 thu tc hành chInh dáp 1mg yêu câu duçc triên khai djch vii cong
trrc tuyên müc d 3, müc d 4 dat 60%; T' 1 ho sci giãi quyêt theo djch vi cong
tr1rc tuyên müc d 3, mlrc d 4 dat 25%; (24) T I các xã phuô'ng, thj trân dat
xuât sac trong thijc hin phong trâo Toàn dan bão v an ninh To quôc dat trén
80%; T 1 giãi quyêt các vii an dat trén 90%; TS' 1 giâm tai nan giao thông câ 3
tiêu chi (so vi, sO ngithi chêt, sO ngthi bj thuong) blnh quân trên 5%Inam; (25)
T' 1 don ths khieu nai, to cáo duc thâm tra, xác minh, kêt 1un và ban hành
quyêt djnh giãi quyêt trong thai han quy djnh cap tinh dat trên 95%; cap huyn
dat trên 90% va cap xã dat trên 80%; (26) T 1 dãng b trirc thuc tinh, to chlrc
co s dâng, to chic chinh quyên, to chüc M.t trn To quôc và các doàn the chInh
trj Ca s hoàn thành tot nhim vi trâ len dat trên 85%.
II. NHIM VU TRQNG TAM NAM 2021
1. Xây thyng Bang và h thng chInh trl vü'ng mnh
1.1. Cong the xây d4tng Dáng
DJi mói, nâng cao chtt Iu'çrng cong tác chmnh trj, 1w lithng: Tuyên truyn,
quán triêt sâu sac, thiz&ng xuyên nhng quan diem, chñ trixong, dixäng lôi cüa
Dáng, Nghj quyêt Dai hi dãng b tinh Lao Cal lan th XVI và Nghj quyêt Dai
hi XIII cüa Dãng. Tiêp tçic nãng cao chat luçcng ban hành chi thj, nghj quyêt
cña Dãng trong cong tác lãnh dao, chi dao. Thirc hin tOt cOng tác nghiên ciru 1
1un gàn vâi thçrc tiên cüa tinh, dc bit là nhftng sang tao và bài h9c kinh
nghim cüa Lao Cai sau 30 näm tái Ip. Chü tr9ng cOng tác giáo diic truyên
thông, ljch sIr trong nhà trtr&ng, giáo diic 1 tithng cách mang cho thanh niên.
Tang clIng lânh dao và quãn 1 báo chi xuât bàn, bão dam an ninh mng. ChO
dng d,r báo nàm chäc tinh hInh, ti.r tiiâng, du Iun xà hi; kjp thai djnh hithng
thông tin cho can b, dãng viên và Nhân dan. Tiêp tiic tp trung thirc hin Nghj
quyêt Trung uang 4 khóa XI, khóa XII ye xây dmg, chinh don Dãng gän vOi
thuc hiên Chi thj 05-CT/TW cIra B ChInh trj và các quy djnh ye nêu guang.
Gän kêt ch.t chê vic hçc t.p và lam theo tu trning, dao dlrc, phong cách Ho Clii
Minh vài ngn chn, day lIri sir suy thoái ye tix tuông chInh trj, dao dIrc, lôi
song, nhftng biêu hin "tr din bin", "ti,r chuyên hoá" trong ni bt.
Nâng cao náng 1rc, sac chiEn du cüa to chác co sO' ctáng, xây dyiig d(3i
ngü can b, ctãng viên trdch nhim, lien phong, gwo'ng mâu: DOi mâi, nâng
cao chat li.rcmg sinh hoat chi b; tao chuyên biên ye chat hxqng hoat dng cüa
cac loai hInh to chlrc co sâ dãng. Kjp th?i kin toàn cap Iry, luân chuyên can b
ye các nui có khó khän. Nâng cao chat lisqng cOng tác phát triên dàng viên, lam
tot cong tac quân l dáng viên, phân cOng nhim vii cho dàng viên. Tp trung
thuc hin cac bin pháp xay dirng di ngü dang viên tiên phong, girong mâu,
trçng dan, gân dan, hiu dan, có trách nhim vói dan, có bàn Iinh chinh trj, phâm
chat dao dlrc cách mng, Co ' thlrc to chIrc k5' lu@ và näng l?c hoàn thãnh nhim
vii. Xây drng di ngü can b có co câu hçip l, có chat luqng, Co phâm chat,
nàng lirc và uy tin. Tp trung lânh dao, thuông xuyên hu&ng dan kiêm tra, kiêm
soát chat chë cong tác can b; chông lam chIrc, lam quyen và chay chIrc, chy
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quyn. Thirc hin t& cong tác quy hoach, dào tao, dánh giá, phân loai nhm sang
19c, diia ra khOi b may nhüng can b, cong chirc, viên chirc không dü phârn
chat dao dirc, nàng h.rc, trInh d cOng tác; bô sung can b, cong chü'c, viên chic
có phâm chat, nãng hrc, uy tin dáp lrng yêu câu nhim vii. Lam tot cOng tác bâo
ye chInh trj ni b.
Nâng cao hiu Irc, hiu qua cong tdc ki&, Ira, gián! sat, kj Iult dáng:
DOi mâi, nâng cao hcin nra chat krçmg, hiu 1irc, hiu qua lãnh dao, chi do và t
chüc thirc hin cong tác kiêm tra, giám sat,
lut cüa Dâng; day mnh cong tác
hithngdân, chi dao cüa üy ban kiêm tra cap trên doi vó'i cap üy, to chirc dáng, üy
ban kiêm tracâp duâi trong t1iirc hin nhim vi1 kiêm tra, giám sat, k' lut dàng.
Ni dung kiêm tra,, giám sat phãi bão dam toan din; kiêm tra giám sat, k' lut
dâng can dirçc triên khai thuông xuyên, dông b, phic vii thirc hin nhirn vii
chinh trj, cong tác xay dirng, chinh don Dãng trong sach, vng manh. Tp trung
kiêm tra giám sat to chirc dáng, ngui drng dau, can b chü chôt 0 nhrng noi,
nhng lTnh virc dê xãy ra sai phm, noi có nhiêu birc xilc nOi cm. Cong tác kiêm
tra phãi thu&ng xuyên, toàn din, cOng khai, lay cành báo phông ngira là chInh.
PhOi hçrp chat chë gifla kiêm tra, giám sat cüa Dáng vói cong tác thanh tra, giárn
sat cüa Hi dOng than dan, giám sat cilia M.t trn to quOc, các tO chüc chInh trj xà hi dê tAng cithng si.'rc math tOng hcip, tránh chông chéo, trüng Ip. Phát huy
vai trô nông cot cilia üy ban kiêm tra các cap gAn von phát huy vai trô cilia các co
quan tham mini cilia Dâng trong kiém tra, giám sat, xir 1 vi phm k' lut Dãng.
Tilp tyc 40 sr chuyn biln mrnh n,êv cong tác dan vmn: Tip ti1c thirc
hin tOt Quy chê cOng tác dan vn cüa h thông chInh trj, Quy chê Dan chili ca
sâ. Duy trI va nâng cao chat lugng hoat dng tiêp xüc, dOi thoai trVc tiep vOi
than dan, dông thô'i thirc hin nghiêm quy djnh ye tiêp dan cilia ngithi dilrng dâu
dê nAm bAt yà giãi quyêt dilrt diem vuOng mAc, bilrc xñc ngay tilt ca sà. Tiép tiic
thrc hin và nâng cao hiu qua hoat dng cilia mO hInh "tuyên van" & co s&.
Tuyên truyên, giáo diic nâng cao nhn thilrc cilia toàn xA hi, tnrôc hét là cilia cap
üy dâng, chInh quyên và to chüc chInh trj - xA hi ye phát huy vai trô to 1&n cilia
Nhân dan trong sr nghip xây d'rng và bão ye To quOc, ye phát huy dan chili xã
hi chili nghila, ciling cO vthig chãc lông tin cilia Nhân dan dOi yój Dãng yà Nba
nuóc. Nâng cao hiu qua cOng tác dan van cilia chInh quyên, ciii the hoá các
chung trInh, nghj quyêt Dai hi Dâng các cap, các chi tiêu kê hoach dé triên
khai t&i các cap, các ngành; tuyen truyên ãn dng các tang lap NIiân dan thirc
hin dat hiu qua. TAng cu&ng vai trô nông cot cilia Mt trn To quOc và các
doàn the chInh trj - xA hi trong xây drng khOi dai doàn két toàn dan tc. Tiêp
tVc dôi rn&i ni dung, phuang thilrc boat dng theo hiió'ng gAn bó thu&ng xuyên,
m.t thiêt v6 Nhan dan, vi quyên yà igi ich hçrp pháp, chInh dáng cilia N1ian dan.
Thirc hin tOt chilrc nAng giám sat, phàn bin xa hi, tich c1rc tham gia xây dirng
Dáng, chInh quyên. To chilrc thirc hin các phong trào, các cuc van dng thiêt
thc, hiu qua; tap hqp, vn dng than dan day math phong trào thi dua yêu
nuOc, day m?nh cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nOng thOn mâi, do
thj vAn mirth", thirc hành d chili, xay drng dOng thu.n xA hi; tiêp tilc day
manh phong trào thi dua "dan vn khéo".
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1.2. Xây dyng c/zInh quytn, cal cad: bàn!, clu'nh, p/i àng cIung tharn
nhung, thy'c hank tiêt kim, chông lang phi
Kin bàn ti chã'c b may, d4v minh cài cdch hành cl,,'nh, /iiu ly'c, Ji&u
qua quàn lfi nba nu'öc: Tiêp t1ic sap xêp, kin toàn to chirc b may các co quan
nba nithc, don vj sr nghip cong 1p theo tinh than Nghj quyêt 1 8-NQ/TW, 19NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uong khóa XII, Nghj djnh so i 07/2020/NDCP, Nghj djnh so 108!2020/ND-CP và Nghj dnh so 120/2020/ND-CP cüa
ChInh phU. Tp trung dánh giá viêc thirc hiên các mô hInh hçrp nhât, sap nhp,
diêu chinh Co CâU, to chirc cüa các co quan, don vj; vic diêu chinh dja giOi hành
chInh; vic dua Cong an chInh quy ye xã. Nâng cao chat 1i.rg, hiu qua cOng
tác dào tao, bôi duông can b, cong chirc; chü tr9ng dào to can b nguñ dan
tc thiêu sO, can b
co sâ; can b nhüng ngành con dang thiêu can b có
trInh do cao (y tê, giáo diic, djch v11, du ljch...). Day manh cal each hành chinh,
tang cu&ng 1mg dung cong ngh thông tin trong các co quan Dãng dông b vói
các co quan nhà nuóc, doàn the. Quán trit, nâng cao trách nhim, k 1ut, k'
cucmg hành chInh và dao due cong vi cüa can b, cong churc, viên chüc; thirc
hin có hiu qua vic cung cap djch vi hành chInh cong trrc tuyên müc dt 3,
müc d 4, kêt hcTp vic tiêp nhn ho so, trã két qua giái quyêt thu tçlc hành chInh
tai Trung tam phic vi hành chInh cOng vâ qua djch vii buu chInh cong Ich tao
thun lçii cho doanh nghip và ngithi dan.
Kiên quylt du tranh p/zbng, chng tham nliüng, long pith Nâng cao
nhân thüc, thlrc trách nhim trong dâu tranh phOng, chông tham nhüng, lang
phI cüa các cap, các ngành, co quan, don vj, can b, dâng viên và Nhân dan.
Triên khai thc hin tot Nghj quyêt sO 13 0/2020/NQ-CP ngày 30/10/2020 cüa
ChInh phü ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngui có chüc vi, quyên han trong
ca quan, to chüc, don vj. Cong khai minh bach trong boat dng cüa các co quan,
tO chüc, don vj dê chü dng phOng ngüa tham nhüng, lang phi. Tang cung cOng
tác kiêm tra, giám sat, thanh tra, diêu tra truy to, xét xlr, thi hành an; phat hin
sam, xlr 1 nghiem các vi vic, v11 an tham nhüng, lang phi; thrc hin tOt hoat
dng giám sat các cuc thanh tra kinh te - xä hi, vic thrc hin các kêt 1un,
kiên nghj cüa Kiêm toán Nhà nuéc, Thanh tra theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t;
$p trung chi dao thuc hiên dIrt diem các kêt 1un thanh tra kinh tê - xã hi, cac
kêt 1un, kiên nghj cüa Kiém toán Nhâ nuóc, Thanh tra ChInh phU tr nãm 2020
tth ye truâc; xlr 1, giãi quyêt dIrt diem các vii vic khiêu nai, to cao phlic tp
kéo dài. Tang cung cong tác thanh tra trách nhirn cUathü tnrâng nguäi dlmg
dâu các cap trong cong tác tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nai, to cao và phOng,
chông tham nhüng. Phát huy vai trO, trách nhim clia CC co quan, dai biêu dan
clr, Mt trn To quOc và các to chIrc chinh trj - xä hi, Nhãn dan và co quan
truyen thông, báo chI trong dâu tranh phOng, chông tham nhüng, lang phI dé
nâng cao hiu qua phát hin và xlr 1 tham nhüng, lang phi. Xây dimg, triên khai
Dê an bâo dam s.r lânh dao cUa Dâng trong COng tác d tranh phông, chông
tham nhuing, lang phi.
1.3. TIp trung chi dzo to chfrc thành cong bu cü' dzi biêu H5i dOng
nhân dan các clip, nhim kj) 2016 - 2021 và bâu cü' d,i biêu Quôc h3i khóa
XV Quán trit, triên khai thirc hin nghiem tlic Chi thj so 45-CT/TW, ngày
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20/6/2020 cüa Bô ChInh tn ye lânh dao cuôc bu cfr dai biu Quc hi khóa XV
và bâu cr Hi dông nhân dan các cap, nhim k' 2021 - 2026. Chü dng xây
drng ke hoach, thành 1p ban chi do dê 1nh do, chi dao to chCrc thàng lçvi cuc
báu c1r; thirc hién tot cong tác chuân bj nhân sir; tuyên truyên, nâng cao thirc,
trách nhiêm cüa can b, dâng vien va Nhân dan trong vic tharn gia bâu c1r;
chuân bj chu dáo các diêu kin phic vit cOng tác bâu cir, báo dam thirc sir dan
chü, dung Iu.t, an toàn, tiêt kim.
2. V kinh t - xã hi
Chü dng, sang to khai thác tim näng, igi th& khc phc các han ché,
khó khän dê phc hôi nên kinh tê; dt phá trong hành dng, quyêt tam thirc hin
nhim vJi phát triên kinh tê xã hi näm 2021 a mirc cao nhât.
2.1. Kinh tl
Pith! trkn nông, Ian, iigIzp, t/züy san và nông thou: Tip t1jc thiic hin
tái Ca câu kinh té nông nghip gän vri xây dmg nông thôn rnai, day manh ü'ng
dingtiên b khoa h9c k5 thut, cong ngh cao vào san xuât; day manh xây dirng
các tO hi nghê nghip gãn vói lien két san xuât theo chui giá trj, các san phârn
OCOP. Khuyen khIch chän nuôi trang trai, bâo dam an toàn sinh h9c; tAng
cUYng cOng tác phông chông djch bnh trên cay trOng 4t nuOi; phông chông
thiên tai và quân 1 bâo v thng, phông chOng cháy rimg. Tiêp tic thu hut các
doanh nghip dâu ur vào nông nghip, nông thôn, chü tr9ng linh vrc chê biên,
bão quân sau thu hoach và x11c tiên thuang mai, tiêu thii nông san. Phát buy tOi
da tiêm nAng, lçii the cüa tüng ving, tfrng dja phuong, day manh phát triên san
phâm nông nghip chü hrc, san phâm nông nghip htht cc than thin vài mOi
tru&ng. Xây drng cci chê, chInh sách, chuyên dOi co câu nông nghip, lam
nghip, thüy san, cay trông, 4t nuôi theo hthng san xuât hang hóa, trong do t3p
trung vào mt so mt hang có sic canh tranh tnên thj truang nhu lüa chat 1ung
cao, cay duc lieu, gà dOi, qua có müi... tai các huyn trQng diem (nhu Bão
Thang, Sa Pa, BAc Ha...). TAng cuang quân l, bào v khai thác có hiu qua các
cOng trInh ha tang nOng thOn sau dâu tu. Day manh tnông rimg tü nAm 2021 dê
den nAm 2025 hoàn thành tiéu chf t' l che phü thng là trên 60%. NAm 202,1
hoàn thânh them tir 5 x nông thôn mai trâ len (lUy ké 59 xä tnâ len) và It nhât
01 cap huyn hoàn thành nOng thOn mâi.
Cong nghip và tiu 1/ia cong ngh4p. Duy tn tAng trir&ng san xuât cong
nghip on djnh, ben vng; tang t tr9ng cong nghip chê biên, giãm t$' tr9ng
cOng nghip khai thác, chü tr9ng chêbiên sâu các san phãm tir kim 1oi dông,
thép, hóa chat ca ban, cOng nghip ho trçl, cOng nghip chê biên nOng lam san,
duçc 1iu, day manh san xuât tiêu thu cong nghip, quàn i tOt hoat dng cac
khu, ciim cOng nghip. Tang cthng quan l hot dng khai thác ché bién khoáng
san, hoat dng cac thüy din trén dja bàn nh.m giãm thiu tác dng môi tnuang
và bâo v tài nguyen. Ip trung day nhanh tiên d tniên khai mt sO dir an cOng
nghip trong diem nht.r: Nba may 1uyn dOng Bàn Qua, Nba may tuyên Graphit
N.m Thi, các dir an thüy din. Dâu tu hoàn thin két cau h tang, sAp xep dan
cu, khu cong nghip TAng LoOng; nâng cao hiu suât sü diing dat Kbu cOng
nghip Duyên HAi, Dông PhO Mai; thu hut dâu tu ha tang khu virc Kim Thành,
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Bàn Virçcc. Lng ghép các chi.icmg trinh, mic tiêu dé triên khai thirc hin dâu tu
nâng cap hrói din nông thôn.
Thu'ung m,i - djch vy và du ljch:
Trin khai thirc hin Co hiu qua D an phát trin djch vii, kinh th cira khâu,
giai doan 2020 - 2025 là dt phá. Bão dam hru thông hang hóa, bInh on giá cã,
dáp rng yêu câu phát triên kinh tê, tiêu dung cüa tinh. Day rnanh phát triên du
lich, dich vi cira khâu. To chüc các hi nghj kêt nôi nhäm dày manh xuât khâu
hang hóa tai Lao Cai. Triên khai dông b các giãi pháp dày manh xuât nh.p
khâu trong diêu kiin vn cOn djch Covid-19; thu ht dâu tu và khai thác hiu
qua Trung tam xuic tiên thixcmg mai và Chçr Biên biên giâi Kim Thành, Du an
Logicstics quy mô hang 2. Djnh huOng phát triên mng hrài chq và djnh htthng
phát triên mng lu&i kinh doanh xäng dâu trén dja bàn tinh giai doan 2020 2025; Kê hoach phát triên thuong mai din tu giai doan 2021 - 2025. Phôi hçip
vOi tinh Van Nam (Trung Quôc) 1un phiên to chic HOi chq thu'ung mai biên
giói Viêt - Trung. Phân dâu toe do tang tnthng blnh quân tong mirc ban lé hang
boa và djch vii xà hi là 16%.
Tip tiic thrc hin có hiu qua Chizong trInh hành dng so 1 48-CTr/TU,
ngày 28/7/2017 cüa Tinh üy th1rc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW, ngày
16/01/2017 cüa B ChInh tn ye phát triên du ljch tth thãnh ngành kinh tê müi
nhçn; phát triên các san phâm du ljch mi dc sac, riêng có cüa Lao Cai; xây
drng phát triên Khu du ljch quôc gia Sa Pa kêt nôi von Y T (Bat Xát); thiic day
phát triên du ljch tai thânh phô Lao Cai, Bäc Ha, Bào Yen dê ma rng không
gian du ljch cüa tinh. Tang cuonng xüc tiên quãng bá du ljch tai các do thj lan
nhäm thu hut khách du ljch ni dja; day manh các hoat dng giao hru, hç'p tác,
lien kêt trong nuóc, quôc tê dê phát triên du ljch; chü dng xây dimg các kjch
bàn và chi.xcmg trInh hành dn thu hut khách du ljch quôc té trong tinh hInh mâi.
Khai Iliac các ngun 1rc, d4y mynh xd h3i boa dcu 1w, tang thu ngân
sOc/i trên dja bàn: Huy dng tOi da nguôn von dâu tii ngoài ngân sach; tao thun
igi thrc hin dâu trcác dr an, cong trmnh tr9ng diem trên dja bàn. Bâo dam môi
tnr&ng dâu tu, kinh doanh thun igi, day manh thu hut dâu tu. Tptrung tháo g&
khó khàn, vu&ng mac cho doanh nghip, hcp tác xã ye dat dai, vOn ngân hang,
bao tiéu san phâm...; lam tot cong tác bOi thirang, giâi phóng mt bang, tao qu'
dat sach thu hut dâu tu vào tinh. Tp trung khai thác, huy dng nguôn lc tü dat
dai, thu hut dâu tu nhäm t?o nguôn thu mói dé tang thu cho ngân sách NIià nuâc.
Ca câu iai chi ngân sach Nba nuOc theo huàng thng t tr9ng chi dâu tu phát
triên, giàm chi ththng xuyên. Sü ding nguôn vOn ngãn sách nba nuOc hiu qua,
tiêt kim, can dôi, lông ghép nguOn hrc hçp l. Thiic hin tOt các chuong tnInh
MTQG giâm nghèo ben vüng, xay dirng nông thOn mOi và phát triên kinh tê - xä
hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021 - 2030.
Bào dam môi tn.thng d.0 tu kinh doanh thun lcii, bInh ding, tao diu kin
doanh nghip khi nghip dOi mth sang tao, nãm 2021, so doanh nghip thành 1p
mOitrên dja bàn tinh thng trên 10% so voni näm 2020. Rà soát, day manh tang
nguôn thu ngân sách Nhà nuóc trên dja bàn, chü trçng các nguôn thu ni dja, thu
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tir djch vii cira khu, du ljch, khoáng san; dy manh chng tht thu ngân sách, dc
bit & khu virc ngoài quôc doanh; quan 1 cht chê tài san công, qu dat cong.
Quy hoçic/z, phát 1rin do 1hj, hz 1ng giao 1/lông: Hoân thin Quy hoach
tinh Lao Cai th&i k' 2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050. Hoàn thin các quy
hoach chi tiêt trong Khu Kinh té ci:ra khâu; QUy hoach chung chi tiêt xây drng
Khu du ljch quOc gia Sa Pa, quy hoach chi tiêt xây dirng do thj du ljch Y T5',
Diêu chinh m& rng quy hoch chung do thj Mu&ng Khuang, Phô Rang, do thj
Bäc Ha, quy hoach chung d9c song Hông (tr Bàn Vucc den Bão Ha)...
Tp trung tháo gâ khó kiiãn cho các dr an giao thông, phát triên dO thj, các
dir an cong nghip..., d.c bit chñ tr9ng cOng tác den bü, GPMB, thu hOi dat.
Khôi cong và day nhanh tiên d hoàn thành các dir an tr9ng diem: Hoàn thânh
cong trInh du&ng BOT Lao Cai - Sa Pa; dii&ng Bâo Xèo - Y T5'; tinh l 156; Nut
giao Phô Lu; các cong trInh kè d9c Song Hông nhàm tao ca s& cho phát triên do
thj; kh&i cOng Gang hang không Sa Pa; Câu Bàn Vuc (Vit Nam) - Ba Sái
(Trung Quôc), Câu Phi Thjnh, duO'ng nOi Quôc l 70 den Câu Lang Giàng...
Kh&i cOng Khu Hành chInh m&i Sa Pa; khu du ljch Ham rông; Cong viên van
boa Mii&ng Hoa và Trnäng Quôc té lien cap tai thành phô Lao Cai. Day nhanh
tiên d khâi cOng các dir an pháttriên do thj tai thành phô Lao Cai, thj xa Sa Pa
và các huyên Bão Yen, Bão Thãng (nhu: Khu do thj Côc San, Bäc Cu&ng 1,
2,..., Khu do thj Dông Bãc Sa Pa, Khu dO thj To 13 Sa Pa,...).
Tang cu'&ng qudn lj lài nguyen, khoáng san: Quãn 15' chit chè dt dai
theo quy hoach và sau kiêm kê dat dai. Bàn v ti nguyen khoáng san chua khai
thác; thirc hin cap giây phép khai thác khoáng san thông qua dâu giá. Thu gom,
xir 15' chat thai, dc bit là chat thai nguy hai. Kiêm soát, kiên quyêt xà 15' các co
s& gay o nhiêm mOi tnr&ng nghiêm trçng. Nâng cao khâ näng phông chOng Va
khàc phiic hu qua thién tai, üng phó v&i biên dôi khI h.u. Tang cu&ng kiêm
soát các khu vrc Co tiêm an nguy ci 0 nhiêm môi trung cao dc bit là tai Khu
cong nghip Tang Loông, khu virc khai thác chê biên khoáng san...; có các giãi
pháp tIch crc giai quyét dirt diem các diem nóng ye mOi tru&ng.
2.2. Van hóa, xd 1z3i
Giáo dic và dào 410: DM mâi can bàn, toàn din giáo diic và dào tao. Rà
soát, dánh giá vic triên khai thirc hin Chucing trInh sách giáo khoa lap 1; tich
clrc chuãn bj các diêu kiên, triên khai thc hin Chi.rcmg trInh sách giáo khoa lap
2, lap 6. Nâng cao chat lucmg giáo dic toàn din, thc chat; thc hin chuân hOa
giáo d1ic vüng cao; cüng cô, phát trien h thông tnr&ng DTNT, DTBT, xay drng
tru&ng h9c dt chuân QuOc gia, tnrmg TI-IPT chuyên, tru&ng chat hrçing cao,
tnrông dat tiêu chuân Quôc tê, tnr&ng h9c thông minh...; nâng cao chat 1uçng
day và h9c ngoi ngi, tin hçc; chu trQng cong tác phát hin, bOi dix&ng h9c sinh
giOi, h9c sinh näng khiêu; day manh üng ding cong ngh thông tin và áp ding
các mO hInh giáo diic tien tiên, hin dai trong day và h9c; day manh hoat dng
giáo dic hi.r&ng nghip và dnh hu&ng phân luOng hçc sinh phO thông. Chü trçng
dào tao nguOn nhan lirc, dc bit là nguôn nhân 1irc chat krçmg cao và nguOn
nhan hrc cho các ngành kinh té müi nhçn, djnh huâng cüa tinh. Dau tu Ca sâ vt
chat trithng lap hçc, dc bit là huy dng nguôn xã hi hóa giao dic.
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V tê và chám soc sá'c khOe nhân dan: Tang cithng cong tác phông, chông
djch bnh, dc bit là các bin pháp phOng, chông djch Covid-19. Dâu tu CG s
vt chat, thrc hin nâng cao chat luçing khám chQa bnh, nãng lirc khám bnh,
cha bnh cüa các bnh vin tuyen tinh, huyn. Khuyên khIch xâ hi hóa 1mb
vrc y tê, day manh cor chê t1r chü các bnh vin cong 1p. Cñng cô, nâng cao
hiu qua hoat dng ming li.râi y té co sâ, chäm soc sirc khôe ban dâu, phông,
chông djch bnh. Day manh cong tác dan so, chám soc süc khOe bà mc, tré em.
M rng các dOi tuccng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nhât là dôi tuçmg tharn
gia BHXH tr nguyen, ngithi tham gia BHYT h gia dInh
Phát trién khoa h9c cong ngh: Nghiên cru, chuyn giao rng ding các
thành t1ru khoa hçc và cong ngh vào các linh v1rc kinh té - xã hi, tp trung lTnh
virc nông nghip cOng ngh cao, tüng birâc tiêp c.n cuc Cách mng 4.0; irng
diing Cong ngh thông tin trong quãn 1 chat hrçing ISO (ISO din tr). Thrc hin
tot cOng tác quàn 1 nba nuâc ye hoat dng sâ hüu trI tue, sang kiên, bão h
nhãn hiu và ho trçi dôi mi cOng ngh cho các doanh nghip trên dja bàn tinh.
Phdttrkn van hóa, tIz thao: Xây drng, phát trin van hóa con ng.thi dáp
rng yêu câu phát trien ben virng cüa tinh. Tang cithng cong tác bão tOn, ton t?o
và phát buy giá trj van hóa vt the, phi 4t the và van hóa các dan tc. Nâng cao
hiu qua các thiêt chê van hóa; tiêp tic day manh thrc hin Cuc vn dng
"Toàn dan doàn két xay dimg nông thôn mâi và dO thj van minh" và phong trào
"Toàn dan doàn két xay drng dii song van hóa". Quan tam giài quyêt các van dê
gia dinh, nhât là tInh trng tao hôn, hon nhân cn huyêt và phii ni bô di khôi dja
phucrng. Nâng cao chat 1ucing dào tao, huân 1uyn the thao thành tIch cao; chi
tr9ng phát triên phong trào the thao quân chüng, các mon the thao dan tc. La
ch9n to chirc các sir kin van hóa the thao gän vâi xüc tiên phát triên du ljch.
Phát trién thông tin và truyt#n thông, cli uyn dôi s, xây drng chi'nh
quyên din tü', dO thj thông minh: Tp trung lam tot thông tin, truyên thông co
sâ, cOng tác thông tin dôi ngoi, quan 1 nhà mthc dOi vói boat &ng báo chI.
Triên khai hiu qua Chucmg trmnh chuyên dOi so Quôc gia trén da bàn tinh. Tiêp
tic xay drng, kêt nôi các h thông thông tin, co s& dü 1iu, các giâi pháp nâng
cao an toãn, an ninh mng. T.rng bithc phát triên dO thj thông minh gän vâi
chuyên dôi sO trong các iTnh virc trçng diem, tai mt sôda bàn i.ru tiên phü hçip
vâi diêu kin thirc tê; thirc hin có hiu qua vic cung cap, si:r diing djch vi hành
chinh cong trirc tuyên mirc d 3, müc d 4, két hqp vic tiêp nhn ho so, trá két
qua giâi quyêt thu tiic hành chInh qua djch vi bu'u chInh cOng Ich tao thun 1i
cho doanh nghip và ngu&i dan. Tiêp tic phát triên h thông báo chI phü hqp
vói xu hurng hi tçt cOng ngh da phuong tin, tang tinh tuong tác. DOi mó
cong ngh, kêt hçip các loai hinh truyên thông, h thông truyên thanh co sâ, dê
ngi.rài dan có the chü dng nghe - xern - doc mci Füc, mi non trên các thiêt bj
thông minh, nâng cao dn tn, tao sir dOng thu.n xà hi.
Giám nghèo, gidi quyt vic lam và cdc vn d xâ hi: Thirc hin chInh
sách giàm nghèo, mO hInh giàm nghèo hiu qua, ben vUng. Thirc hin day dü,
kjp th&i ch d, chInh sách dOi vói ctOi tuçmg bão trq xã hi; quan tam giâi quyét
các van dê gia dInh, lam tot cong tác binh däng giói, phOng, chOng t nan xâ hi.
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Nâng cao chit 1umg dâo tao ngh gn vài nhu cu thj trung, k hoach phát
triên kinh tê, xâ hôi cüa tinh. Tiêp tic ho trq ngu?ñ dan gp khó khän do dai djch
Covid-19 theo Nghj Quyêt 42/NQ-CP cüa ChInh phü và Nghj quyêt sO 154/NQCP, ngày 19/10/2020 cüa ChInh phü ye s1ra dôi, bô sung Nghj quyêt so 42/NQCP, ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü.
3. V quc phông, an ninh; dôi ngoi và hqp tác quc t; cal cách tif pháp
3.1. Qwicphang
Gitt vüng n djnli chInh trj, cüng c quc phông, an ninh, bâo v vitng chic
dc l.p, chü quyên, toàn vçn lãnh thô an ninh biên giôi quôc gia, xây dirng biên
giói hôa bInh, hUu nghj, on dinh, hçip tác, phát triên, báo dam tr.t tij an toãn xä
hi, tao môi trix&ng thun 1çi dé phát triên kinh tê - van hóa - xâ hi. Day rnanh
xây dmg nên quôc phông toàn dan, xây dirng the trn quôc phông toàn dan gàn
vth the trn an ninh nhan dan, xây dirng khu virc phOng thu tinh Lao Cai ngày
càng vUng chãc. Chü dng näm chäc, phân tIch, dánh giá chInh xác tInh hInh,
nhât là nhu'ng din biên lien quan den 111± vrc quân s1r, quôc phông, an ninh;
chuân bi day dü mi mat, kjp thi xir trI các tInh huông, kiên quyét không dê bj
dng bat ngä trong mi tInh huông, nhât là trên tuyên biên giâi vá các dja bàn
trong diem ye quôc phông, an ninh. Tiêp tiic tang c1xmg thirc hin nhim v11 quãn
l, báo v ving chàc biên giâi gän v9i phOng, chông hiu qua djch Covid-1 9.
3.2. An ninh, trit 4i'
Chü dng n.m, phân tIch, di,r báo sat, dung tinh hInh; lam tt cong tác
phông ngüa, phát hin, dâu tranh am miru, hoat dng chông phá cüa các dôi
tirçmg xâm phm an ninh quôc gia. Bào dam an ninh quôc gia; bào v tuyt dôi
an ninh, an toàn các mic tiêu, cong trInh tr9ng diem, hoat dng cüa lãnh dao
Dâng, Nba nithc, các sr kin chInh trj, van hóa quan trçng cüa dat nuOc, cüa
tinh, dc bit là cuc bâu cr Dai biêu Quoc hi kháo XV, bâu cü dai biêu
HDND các cap, nhiêm k 2021 - 2026. Bâo dam trt t1r an toàn xã hi, dâu tranh
trit phá, kiêm chê sir gia tang cüa ti pham và xfr l nghiêm các hành vi vi
pham pháp 1u.t. Nâng cao hiu lc, hiu qua quân l Nba rn.rc ye an ninh, trt
tr. Tang cir&ng cong tác quàn 1 cu tni, vu khI, 4t 1iu no, cong cii h tr,
ngành nghê kinh doanh có diêu kiên ye an ninh, trt t1r. Bào darn tr.t tir an toàn
giao thOng, phông, chông cháy no, thu nan, thu h. Tiêp tiic doi mOi n)i dung,
phuang pháp xây d%rng phong trão Toàn dan bão v an ninh To quOc, nhân rng
các mô hInh, diên hInh tiên tien ye an ninh, trt tr.
3.3. D6i ngoJi và h9p tdc quôc Éê
Mi rng quan h di ngoi vói các dja phuo'ng vüng lânh th& Tiêp t1ic
triên khai thirc hin ThOa thun h9p tác giUa tinh Lao Cai vâi các tinh, thành
phO, các vüng Iarth thO, to chrc quOc t. Thrc hin tót ca chë hçip tác vài các dja
phuong trong Ca nuóc, nhât là các tinh, thành phô tren tuyên hành lang kinh tê
Lao Cai - Ha Ni - Hãi Phông - Quáng Ninh và trong nhóm cong tác lien h9p
giüa cac tinh biên gii Vit Nam (Lao Cai, Ha Giang, Din Biên, Lai Châu) yâi
tinh Van Nam (Trung QuOc).
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3.4. Cal các/i tu'pháp
Trin khai dng b các iâi pháp nâng cao chit luçmg hot dng tu pháp.
Day mnh cong tác tuyên truyên nâng cao nhn thüc ye cãi each tu pháp bang
nhiêu bin pháp, hInh thirc khác nhau. Kin toàn to chIrc b may các cd quan tu
phap, xay dung dôi ngü can bô lam cong tác tu pháp dü ye so krgng và nâng cao
ye chat luçmg. Nâng cao, hiu lirc, hiu qua hoat dng cUa Tôa an nhân dan,
Vin Kiêm sat nhân dan, co quan diêu tra, hot dng lu.t su và bô trçl tu pháp.
Tang cithng cOng tác phôi hcp giüa các Co quan trong thirc hin nhim vi cái
cách tu pháp.
III. TO CH1C THVC HIN
1. Ban Thu&ng vi Tinh üy chi dio trin khai, kim tra, don dc t chic
thirc hin Nghj quyêt. Các dông chI Uy viên Ban Thung v, Ban Chap hành
Dâng b tinh phii trách các da bàn, 1nh virc có trách nhim kiêm tra, giám sat,
chi dao to chirc hoc tap, quan triêt, triên khai, tO chirc thirc hin, djnh k' 3 tháng,
6 tháng, 9 tháng, tong kêt näm báo cáo ye Tinh üy.
2. Các co quan chuyên trách tham muu, giüp vic Tinh ñy, các dáng doàn,
ban can sir dáng, cac huyn üy, thj üy, thành üy, dãng üy trrc thuc Tinh üy; Uy
ban M.t trn To quôc Vit Nam và các doàn the chInh trj - xã hi tinh can cir ni
dung Nghj quyêt, theo chirc nàng, nhim vçi, quyên han xây dmg kê hoach triên
khai thirc hin, thm dua Nghj quyêt vào cuc sOng, báo cáo Thu&ng trrc Tinh
üy truOc ngày 10/01/2021.
3. Ban Tuyên giáo Tinh üy xây drng k hoch tuyên truyên, quán trit
Nghj quyêt den chi b, can b, dãng viên và nhân dan. Các co quan chuyên trách
tham mini, gi11p vic Tinhüy tham mini triên khai thirc hin, thuông xuyên theo
dOi, tong hçip kêt qua thirc hin Nghj quyêt.
4. Ban Chp hành Dãng b tinh üy quyn cho Ban Thung vii, Thithng trirc
Tinh Uy chi dao, giãi quyêt các dê xuât, kiên nghj c1ia các cap üy trrc thuc, các
co quan chuyên trách tham muu, gillp vic Tinh üy, các sâ, ban, ngành, Uy ban
Mt tr.n To quOc Vit Nam và các doàn the tinh./.
Noi nhãn:
- Ban BI thu TW Dãng,
- Van phang, các ban Dãng Trung long,
-DânguyQuánkhu2,
- Thumg trrc Tinh Uy, UB MTT'Q Vit Nam,
Doàn D?i biêu Quoc hi, HDND, UBND tinh,
- Cãc dlc Uy viên Ban Chap hành Dang b tinh,
- Các co quan chuyên trách tham muu,
giüp vic Tinh üy
- Các dâng doãn, ban can sr dâng,
- Các huyn üy, thj üy, thành üy,
clang üy triic thuc
- Cãc so, ban, ngânh, doàn the tinh,
- Cong Thông tin din tfr tinh,
- Lânh do Vän,phOng Tinh üy,
- Chuyên viên tong hçip V phông Tinhüy,
- Ltru Van phông Tinh üy.

T/M BAN CHAP HANH

Dng Xuãn Phong

