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Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới - một trung tâm kinh tế, văn hóa, 

chính trị của khu vực Tây Bắc, là một trong những đầu mối thông thương kinh tế, 

giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trải qua các cuộc đấu 

tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước, cũng như trong 

cuộc sống luôn phải đương đầu với thiên nhiên khắc nghiệt để sinh tồn và phát 

triển đã hun đúc cho nhân dân các dân tộc Lào Cai truyền thống đoàn kết, yêu quê 

hương, đất nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp, đạo lý thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình. 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trải qua 30 năm tái lập, đổi mới 

và phát triển (1991-2021), bên cạnh sự quan tâm của Trung ương, chia sẻ của các 

địa phương bạn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh qua các thời kỳ đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đoàn 

kết, sáng tạo đề ra một số chủ trương lớn sáng tạo, hiệu quả cùng với sự vào cuộc 

quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền cơ sở và đặc biệt là sự tâm huyết, 

trách nhiệm, khát vọng vượt khó vươn lên của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lào Cai đã đạt được những thành tựu quan trọng, 

bứt phá qua từng chặng đường lịch sử. 

1. Tái lập, ổn định và kiến thiết quê hương (1991 - 2000) 

Sau 16 năm cùng chung tay với nhân dân Yên Bái, Nghĩa Lộ xây dựng tỉnh 

Hoàng Liên Sơn, ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai được tái lập. Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc Lào Cai bắt tay vào xây dựng tỉnh mới trước nhiều khó khăn thách thức1. 

Trong 10 năm đầu tái lập, tỉnh đã dồn sức để khôi phục kinh tế, ổn định đời 

sống xã hội và từng bước kiến thiết quê hương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ X năm 1992 đã xác định nền kinh tế của tỉnh xuất phát điểm thấp, nhiều 

khó khăn, thử thách. Đến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI năm 1996, 

Đảng bộ tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và bổ sung thêm 

nhiệm vụ trọng yếu là phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.  

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ, trong giai đoạn 1991 - 2000, bằng sự nỗ 

lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các lĩnh 

vực đều đạt kết quả tích cực:  

Về kinh tế: Tập trung sắp xếp, khôi phục, phát triển các ngành kinh tế nhằm 

bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, tạo dựng cơ sở cho giai đoạn sau. Qui mô 

GDP ngày càng lớn, năm 2000 gấp 2,1 lần năm 1991.  

 
1 Sau tái lập, Lào Cai phải đối mặt với nhiều khó khăn của một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc như: mặt bằng dân 

trí thấp (60% số trẻ trong độ tuổi không được đến trường, có tới 14 xã trắng về giáo dục); 7/10 huyện chưa có điện lưới 

quốc gia; 138/180 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, Lào Cai nằm trong tốp 20 tỉnh nghèo nhất cả nước; 150/180 xã chưa 

có đường giao thông đến trung tâm; 55% hộ dân thuộc diện đói, nghèo; 36 xã chưa có trạm y tế; tình hình an ninh biên 

giới còn nhiều phức tạp, khó lường… Các trung tâm thị xã, thị trấn trong tỉnh gần như bị tàn phá hoàn toàn bởi chiến 

tranh. 
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Nông nghiệp phát triển một cách toàn diện, khẳng định được vai trò là ngành 

kinh tế trọng tâm, là nền tảng của địa phương. Quy mô sản xuất nông nghiệp năm 

2000 gấp 1,6 lần năm 1991.  

Công nghiệp được coi là đòn bẩy của toàn bộ nền kinh tế địa phương. Quy mô 

sản xuất công nghiệp năm 2000 gấp 2,6 lần năm 1991. Tốc độ tăng trưởng của 

công nghiệp luôn cao hơn nông nghiệp và dịch vụ, bình quân đạt 17,9%/năm. Vai 

trò, vị trí của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước được khẳng 

định. Tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong GDP tăng lên, năm 1991 

chiếm 16,9%, đến năm 2000 chiếm 19,6%.  

Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá cao, giai đoạn 1991-1995 tăng 22,6%/năm, 

đặc biệt, từ năm 1996 đến năm 2000, qui mô giá trị sản xuất dịch vụ tăng vượt bậc, 

năm 2000 gấp 7,7 lần năm 1995, gấp 16,9 lần năm 1991, tốc độ tăng trưởng bình 

quân trong 10 năm đạt 17,3%/năm, so với cả nước đạt 9,4%/năm.  

Du lịch phát triển mang lại một nguồn thu nhập không nhỏ, góp phần cải thiện 

đời sống, xoá đói giảm nghèo và đóng góp đáng kể vào GDP của tỉnh, năm 2000 

doanh thu từ du lịch đạt 36,45 tỷ đồng, gấp 1,8  lần năm 1995. Giai đoạn 1995- 

2000, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 27%/năm.  

Tổng thu ngân sách hàng năm tăng nhanh, từ  năm 1992 đến năm 1995 thu 

ngân sách của Lào Cai tăng gấp 3,1 lần. Năm 2000, thu từ kinh tế địa phương đạt 

316.205 triệu đồng, gấp 2,4 lần năm 1996, gấp 12,6 lần năm 1992. 

Lĩnh vực văn hóa-xã hội: Dưới tác động và yêu cầu của sự phát triển, một số 

lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2000 

có bước chuyển biến tích cực, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của địa 

phương.  

Giáo dục và đào tạo: Cùng với việc mở rộng về quy mô, chất lượng giáo dục 

của tỉnh Lào Cai cũng được nâng lên. Hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương, cơ bản đáp ứng với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo cũng như nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. Đội ngũ giáo viên các cấp được tăng cường, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy, 

học được đầu tư trang bị, chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ người biết chữ 

trên địa bàn tỉnh cao hơn so với trước (năm 1999, tỷ lệ người biết chữ ở Lào Cai từ 

15 tuổi trở lên chiếm 68,8%). Số lượng học sinh tốt nghiệp, đỗ đại học, cao đẳng 

ngày một tăng cao. Trong 10 năm đầu tái lập tỉnh, Lào Cai đã có 70.701 người 

được xóa mù chữ, có 99.709 học sinh tốt nghiệp tiểu học. So với năm học 1991-

1992, số học sinh tốt nghiệp năm học 2000-2001 gấp 5,5 lần. Đến năm 2000, toàn 

tỉnh Lào Cai có 9 trường tiểu học đạt trường chuẩn quốc gia, số trường tiểu học 

học bán trú và học đủ 9 môn ngày càng nhiều hơn.  

Y tế: đã có bước chuyển biến nhất định, hệ thống mạng lưới y tế từng bước 

được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, đến năm 1995, bằng hình thức cắm điểm cán 

bộ y tế hoặc cán bộ của đội y tế lưu động, tỉnh Lào Cai đã xoá xã trắng về y tế. 
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Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm hơn, đến năm 2000, tỷ lệ trẻ 

em trong độ tuổi được tiêm chủng đạt từ 90% đến 99%. Số trẻ được uống Vitamin 

A, năm 1993 mới đạt 35,19%, đến năm 2000 đạt tới 98,14%. Tỷ suất mắc bệnh sốt 

rét từ năm 1992 đến năm 1999 giảm hơn 7 lần. Năm 1996, tỉnh Lào Cai đã thành 

công trong công tác phủ muối Iốt trên toàn tỉnh. Công tác phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em được thực hiện. 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường hơn về số 

lượng và nâng cao về trình độ chuyên môn. So với năm 1991, đến năm 2000, số 

lượng cán bộ y tế, bác sĩ và dược sĩ có trình độ đại học tăng lên gấp 2,7 lần trong 

đó có 270 bác sỹ và dược sỹ đại học là 26 người. Công tác dân số, kế hoạch hoá 

gia đình cũng được tỉnh Lào Cai chú trọng. Tại thời điểm tách tỉnh (1991), tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên của Lào Cai là 3,5%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, đến 

năm 2000 tỷ lệ tăng dân số giảm còn 2,1%.  

Văn hóa, thể dục, thể thao: Lào Cai đã đầu tư xây dựng thêm trung tâm văn 

hóa, tăng kinh phí cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng. Số trung tâm 

văn hóa huyện, thị xã tăng lên. Năm 1995 toàn tỉnh Lào Cai có 6 trung tâm, đến 

năm 2000 có 10 trung tâm văn hóa. Hệ thống truyền hình và truyền thanh cũng 

được mở rộng hơn. Năm 1991, toàn tỉnh Lào Cai mới có 15 trạm truyền hình và 

truyền thanh, đến năm 2000, Lào Cai có 108 xã, phường, thị trấn được phủ sóng 

truyền hình, có 98 xã, phường, thị trấn được phủ sóng phát thanh; nhiều huyện và 

xã được đọc báo trong ngày.  

An sinh xã hội: Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống an sinh xã 

hội, trong 10 năm đầu tái lập (1991-2000), tỉnh Lào Cai đã thực hiện các chính 

sách và các chương trình giải quyết việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, chính 

sách bảo hiểm y tế, chính sách ưu đãi đặc biệt; trợ giúp xã hội cho các đối tượng 

yếu thế, chính sách và các chương trình trợ giúp người nghèo và đã đạt được một 

số kết quả bước đầu. 

Về Quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại: Những năm đầu tách tỉnh, tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu 

tố phức tạp, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Sau 

10 năm tái lập tỉnh, cùng với việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, các lực 

lượng vũ trang nhân dân và an ninh nhân dân đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc 

bảo vệ độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện đường lối đối ngoại 

rộng mở, đặc biệt là ngoại giao nhân dân với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, xây 

dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và cùng phát triển phục vụ tốt cho việc 

ký hiệp ước biên giới trên bộ. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, 

chống buôn lậu và gian lận thương mại được thực hiện thường xuyên, liên tục và 

nghiêm túc. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân được 

quan tâm ở tất cả các ngành, không để xảy ra “điểm nóng”, hạn chế tới mức 

thấp việc khiếu kiện đông người và vượt cấp. Các ngành trong khối nội chính được 
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thường xuyên củng cố cả về tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, thực thi công 

việc công minh chính trực là chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhân dân. 

Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể: Trước 

những khó khăn, thách thức của những năm đầu tách tỉnh, Đảng bộ tập trung làm 

tốt công tác tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng việc quán 

triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, phát động rộng 

rãi phong trào thi đua yêu nước, củng cố niềm tin vào Đảng. Công tác xây dựng 

Đảng về tổ chức, đội ngũ đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận 

chính trị được quan tâm. Bộ máy được tiến hành sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, 

củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng 

viên được đưa về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú để nhân dân có điều kiện 

tham gia xây dựng Đảng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm cả về chất 

lượng, số lượng, tuổi trẻ, nữ, dân tộc, giai cấp. Năm 2000, tổng số đảng viên toàn 

tỉnh là 16.487 người, giảm số thôn bản chưa có đảng viên từ 413 thôn, bản năm 

1995 xuống còn 202 thôn, bản.  Công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Các phong trào 

do các tổ chức đoàn thể phát động đã có tác dụng nâng cao nhận thức, tập hợp vận 

động hội viên, đoàn viên tham gia vào nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã 

hội, củng cố tổ chức hội và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân 

dân2.  

Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên đến thời điểm năm 2000, kinh tế, xã 

hội của tỉnh vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, thu 

nhập bình quân đầu người mới bằng 50% cả nước, tỷ lệ hộ đói nghèo còn ở mức 

cao, quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và chất lượng 

nguồn nhân lực chưa bảo đảm yêu cầu đặt ra. 

2. Hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới 

toàn diện (2001-2010) 

Thành quả của 10 năm đầu tái lập tỉnh đã tạo tiền đề cơ sở vật chất để Đảng 

bộ Lào Cai quyết định đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho giai đoạn 10 năm tiếp 

theo. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, XIII, Đảng bộ quyết 

định trong mỗi khóa đều ban hành các chương trình công tác trọng tâm với các đề 

án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề và các chương trình hướng về cơ sở3. Trong 10 

năm, Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và 

xây dựng hệ thống chính trị đều thể hiện sự phát triển mạnh mẽ. 

Lĩnh vực kinh tế: Trong 10 năm (2001-2010), kinh tế tỉnh Lào Cai có bước 

phát triển vượt bậc hơn so với 10 năm đầu tái lập tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

từ năm 2001 đến năm 2010 luôn ở mức 2 chữ số, cao hơn 10 năm đầu tái lập tỉnh, 

đặc biệt, qui mô GDP tăng nhanh chóng: năm 2005 gấp 6,4 lần năm 2000; năm 

 
2 Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ tiết kiệm, thanh 

niên lập nghiệp, công nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và lao động giỏi, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa,... 
3 Ban Chấp hành khóa XII ban hành 7 chương trình công tác trọng tâm với 27 đề án; Ban Chấp hành khóa XIII ban 

hành 7 chương trình công tác trọng tâm với 29 đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề). 
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2010 gấp 1,8 lần năm 2005 và gấp 30,3 lần so với năm 1991. Điều đó, khẳng định 

sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào thực tế của Lào Cai, thể 

hiện bước phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 

hướng CNH, HĐH trên địa bàn Lào Cai.  

Kinh tế nông nghiệp của tỉnh Lào Cai từ 2001 đến 2010 tăng mạnh về năng 

suất và sản lượng cây lương thực, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh, bảo 

đảm được an ninh lương thực trên địa bàn toàn tỉnh, giúp nhân dân vùng cao, vùng 

khó khăn thoát khỏi cảnh thiếu đói lương thực thường niên, ổn định đời sống; lai 

tạo ra một số cây con mới có năng suất và giá trị kinh tế cao, tạo được một số mặt 

hàng xuất khẩu có giá trị và sản phẩm mang thương hiệu Lào Cai. Giá trị sản xuất 

của nông nghiệp năm 2010 gấp 1,4 lần so với năm 2005 và gấp 2 lần năm 2001, 

tăng bình quân là 8,4%/năm, cao hơn 10 năm trước đó.  

Về sản xuất công nghiệp, Lào Cai đã có hàng loạt quyết sách và giải pháp 

đúng đắn, sáng tạo. Hạ tầng được tập trung đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi 

thế: Thành phố Lào Cai được mở rộng trên cơ sở sáp nhập thị xã Lào Cai và Cam 

Đường; trục đường 58m (Đại lộ Trần Hưng Đạo) được xây dựng giữa lòng thành 

phố; hình thành 2 khu công nghiệp là Đông Phố Mới với diện tích 100 ha và Tằng 

Loỏng có diện tích là 1.100 ha; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Bắc Duyên Hải với diện tích 80 ha. Chỉ tính trong 10 năm (2001- 2010), cơ sở sản 

xuất công nghiệp tăng 2,3 lần, giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng lên 7,0 lần. 

Công nghiệp Lào Cai trở thành ngành kinh tế có qui mô lớn nhất trong cơ cấu kinh 

tế và có ảnh hưởng ngày càng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

đặc biệt là quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm4. 

Có thể thấy, bước phát triển đột phá của khu vực kinh tế công nghiệp, từ năm 2001 

đến năm 2010, đã đưa Lào Cai từ một tỉnh nghèo nhất của Việt Nam dần vươn lên 

thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc.  

Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng và phát triển hơn trước. Giá trị sản 

xuất kinh tế dịch vụ tăng khá nhanh, năm 2010 gấp 2,7 lần năm 2001, tốc độ tăng 

trưởng bình quân 10 năm đạt 13,4%/năm. Hoạt động xuất nhập khẩu từ năm 2001 đến 

năm 2010 được đẩy mạnh cùng với việc tập trung đầu tư cho thực hiện các chương 

trình và đề án phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế cửa khẩu được khai thác theo diện 

rộng và bước đầu theo chiều sâu ở Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Mường 

Khương; thế mạnh về kinh tế du lịch được khai thác hiệu quả ở Sa Pa, Bắc Hà, thành 

phố Lào Cai. 

 
4 Tổng giá trị sản xuất của công nghiệp năm 2010 gấp gấp 5,2 lần năm 2000. Tốc độ tăng trưởng kinh tế công nghiệp 

nhanh và cao nhất trong nền kinh tế Lào Cai, giai đoạn 2001- 2005 đạt 15,5%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 32,3%, bình 

quân trong 10 năm đạt 23,9%/năm. Giải quyết việc làm cho 21.000 lao động. 
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Với việc tập trung đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm thông qua các 

chương trình, đề án, đã nhanh chóng tạo ra những kết quả phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh mang tính đột phá5.  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010 đạt 4.540,4 tỷ đồng, gấp 2,3 

lần năm 2005 và gấp 34,8 lần năm 2001, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 15,7%/năm.  

Lĩnh vực xã hội 

Về giáo dục và đào tạo: Tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện các đề án “Phổ 

cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2001 - 

2005 và đến 2010”, đề án “Phát triển giáo dục giai đoạn 2006 - 2010”, coi đây là 

một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, được đặt trong kế hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Đến năm học 2009 - 2010, tỉnh Lào Cai có 195 

trường THCS, gấp 2,3 lần năm học 2001 - 2002. Năm 2001, Lào Cai có 100% số 

xã đạt chuẩn PCGDTH - chống mù chữ. Năm 2005, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn 

PCGDTH đúng độ tuổi. Năm 2007, Lào Cai vẫn duy trì được kết quả PCGDTH 

đúng độ tuổi và hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS, sớm hơn so với 

kế hoạch đề ra và sớm hơn nhiều địa phương khác trong cả nước. Năm 2001, mới 

có 17,8% phòng học kiên cố, còn 40% phòng học tạm, đến năm 2010, toàn tỉnh có 

8.000 phòng học kiên cố, trên 2.000 phòng ở công vụ của giáo viên, gần 900 

phòng ở học sinh. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên từ 19 trường, năm học 

2001 - 2002 lên 135 trường, năm học 2009 - 2010. Giáo dục chuyên nghiệp mở 

rộng hơn về quy mô. Một số trường trung cấp của tỉnh Lào Cai được thành lập. 

Năm 2000, Trường Trung học Sư phạm Lào Cai được nâng cấp thành Trường Cao 

đẳng Sư phạm Lào Cai. Từ năm 2001 đến 2010 quy mô, loại hình và ngành nghề 

đào tạo mở rộng và đa dạng hơn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 8,1%, 

năm 2001 lên 27,8% vào năm 2010.  

Về y tế: Hệ thống mạng lưới y tế Lào Cai được củng cố, mở rộng và nâng cấp 

cả về y tế dự phòng và điều trị, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Năm 2006, tỉnh Lào 

Cai có 2 bệnh viện đa khoa tỉnh, đến năm 2010 có 4 bệnh viện đa tuyến tỉnh, 8 

bệnh viện đa khoa huyện, 96 phòng khám đa khoa khu vực. Các cơ sở khám chữa 

bệnh có chiều hướng tăng, bên cạnh các cơ sở y tế công lập còn có các cơ sở y tế 

tư nhân. Năm 2001, tỉnh Lào Cai có 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế với 

227 cơ sở y tế. Đến năm 2010 có 266 cơ sở y tế, gồm cả nhà nước và ngoài nhà 

nước. Năm 2010, Lào Cai đã hoàn thiện hệ thống y tế cho các tuyến tỉnh, huyện, 

xã phường, thị trấn và y tế thôn bản, nhiều người dân, trong đó có cả người nghèo, 

vùng sâu, vùng xa được hưởng dịch vụ y tế.   

Năm 2001 Lào Cai chưa có xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đến năm 2005, tỉnh 

Lào Cai có 5 xã đầu tiên đạt chuẩn quốc gia y tế, năm 2010 là 126 xã. Số giường 

bệnh cũng tăng lên, năm 2005 tổng số giường bệnh là 2.150, đến năm 2010 có 

 
5 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 11,9%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 đạt 13%/năm, trong 

10 năm đạt 12,5%/năm. Đặc biệt, qui mô GDP tăng nhanh chóng, năm 2005 gấp 6,4 lần năm 2000, năm 2010 gấp 1,8 

lần năm 2005 và gấp 30,3 lần so với năm 1991. 
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2.455 giường bệnh. Đến 31/12/2010 toàn ngành y tế có 2.540 người, trong đó số 

bác sỹ là 427 người, đạt 7,7 bác sỹ/1vạn dân, dược sỹ có trình độ đại học là 43 

người. Trong khám chữa bệnh, người dân Lào Cai đã được tiếp cận các dịch vụ y 

tế từ tuyến cơ sở, đặc biệt, công tác khám chữa bệnh cho người nghèo ngày càng 

được quan tâm. Công tác tiêm chủng mở rộng và phòng chống suy dinh dưỡng 

cũng được tỉnh Lào Cai chú trọng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 33,5%, năm 

2005 xuống còn 26%, năm 2010. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng trên địa bàn tỉnh 

luôn đạt trên 90%. Công tác dân số, KHHGĐ, được tỉnh Lào Cai đẩy mạnh thực 

hiện cùng với phát triển các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ con người nhằm 

kiểm soát sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số.   

Thực hiện nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh, Lào Cai đã đẩy 

mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin. Năm 2006, toàn tỉnh Lào Cai mới có 19% 

số thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, đến năm 2010 tăng lên 36% số thôn bản 

có nhà văn hóa. Hệ thống thư viện tỉnh, huyện, thành phố được đầu tư, trang bị về 

sách báo6. Hệ thống phát thanh, truyền hình được đầu tư đến các thôn bản, nhất là 

vùng sâu, vùng xa7.  

Hoạt động thể dục thể thao có bước phát triển mới theo hướng xã hội hoá. 

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được nhân 

dân trong tỉnh hưởng ứng sôi nổi, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công 

tác này. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao năm 2000 là 2.000 hộ, đến 

năm 2005 là 6.100 hộ, năm 2008 là 7.458 hộ, chiếm 6,5% tổng số hộ trong toàn 

tỉnh. Nhiều xã, phường, thị trấn, khu phố, bản, làng, trường học, đơn vị lực lượng 

vũ trang, cơ quan, xí nghiệp có phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. 

Đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 69 nhà tập luyện và thi đấu thể thao, 

có hàng trăm điểm văn hóa - thể thao ở khu dân cư được xây dựng theo hướng xã 

hội hóa. 

Chính sách an sinh xã hội: Tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giới thiệu việc làm nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân. Cơ chế chính 

sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội theo vùng, miền của Đảng và Nhà nước 

cùng với việc giải quyết vay vốn phát triển sản xuất, quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, ngành nghề của địa phương cũng đã tạo cơ hội về việc làm ổn định cho lao 

động. Hàng năm, tỉnh Lào Cai đã tạo được việc làm cho hàng nghìn lao động8. Nhờ 

giải quyết được việc làm cho người lao động mà tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 

 
6 Từ năm 2001 đến năm 2010 số sách trong thư viện tăng gấp 3,7 lần, số thẻ bạn đọc và số lượt bạn đọc sách cũng 

tăng hơn nhiều so với 10 năm trước đó. 
7 Đến hết năm 2005, có 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng phát thanh, 146/164 xã, phường, thị trấn được 

phủ sóng truyền hình, 43/164 xã, phường có trạm truyền thanh, 67% số hộ dân được xem truyền hình Việt Nam và 

87% số hộ dân được nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thêm 13 xã, phường, 

thị trấn được phủ sóng truyền hình; thêm 72 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh.  
8 Từ năm 2000 đến năm 2005, bình quân mỗi năm Lào Cai tạo việc làm mới cho 6.100 lao động. Từ năm 2005 đến năm 

2010 đã tạo việc làm mới cho 58.410 người, bình quân mỗi năm là 9.735 người. 

http://www.vatgia.com/701/sach.html
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giảm khá nhanh9. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công cuộc xóa đói giảm 

nghèo của Lào Cai đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội 

phát triển. Chênh lệch tỷ lệ hộ nghèo giữa các vùng đã dần được thu hẹp, khoảng cách 

tỷ lệ nghèo giữa nông thôn năm 2006 là 34,79% đến năm 2010 chỉ còn là 19,9%. Kết 

quả xóa đói giảm nghèo tỉnh Lào Cai đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng 

cao, biên giới có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống của người dân được 

nâng lên. 

Về Quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Công tác quốc phòng - an ninh có nhiều 

chuyển biến tích cực, nhất là việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc 

phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế và đối ngoại. Phong trào Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm đẩy mạnh. Trật tự, an toàn xã hội được 

bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Các vấn đề trên biên giới 

được giải quyết đúng nguyên tắc, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Năm 2007, 

Lào Cai đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa, là địa phương đầu 

tiên trên tuyến biên giới Việt - Trung hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, góp 

phần củng cố vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Các cơ quan tư pháp đã 

được Trung ương và tỉnh đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, tăng cường cả về số lượng 

và chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Chất lượng điều tra, truy tố xét xử, thi hành án được nâng cao; công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng; công tác tiếp dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, 

không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn, hạn chế việc công dân gửi đơn thư vượt 

cấp. 

Hoạt động đối ngoại có những bước phát triển quan trọng và đi vào chiều sâu. 

Quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ngày càng toàn diện, 

tin cậy, cùng có lợi, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, góp phần giữ vững 

chủ quyền quốc gia, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển; đồng thời, đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh vùng Tây Nam 

(Trung Quốc). Quan hệ với các vùng, lãnh thổ, các tổ chức quốc tế ngày càng tăng 

lên, trở thành đối tác tin cậy của các nhà tài trợ. Quan hệ hợp tác với các tỉnh, 

thành trong nước được củng cố và ngày càng mở rộng, đặc biệt với các tỉnh, thành 

phố trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các 

tỉnh kết nghĩa trong thời kỳ kháng chiến; tập trung khai thác lợi thế về cửa khẩu 

quốc tế Lào Cai. Hoạt động ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh và phát huy hiệu 

quả. 

Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh và đổi mới về phương thức 

hoạt động. Việc triển khai quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi 

mới, phù hợp với trình độ nhận thức của từng loại đối tượng, phát huy được tính 

 
9 Năm 2001, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp ở thành thị là 5,2%, đến năm 2010 chỉ còn 1,0%. 
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chủ động, sáng tạo vận dụng chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn địa phương. Cuộc 

vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực sự trở 

thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội, tạo ra chuyển 

biến cơ bản về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong cán 

bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy dân chủ trong Đảng được chú trọng trong sinh 

hoạt Đảng và hoạt động của các cấp uỷ. 

Công tác tổ chức và cán bộ được coi là khâu “đột phá” trong công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác phát triển đảng gắn với xây dựng tổ 

chức đảng, chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, là nữ và tuổi 

trẻ; cơ bản xoá được thôn, bản, đầu mối chưa có đảng viên. Công tác đào tạo và 

bồi dưỡng được chú trọng, trong đó, đặc biệt quan tâm đào tạo, đào tạo lại và bồi 

dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, là nữ và tuổi trẻ. Công tác quy hoạch, luân 

chuyển và tăng cường cán bộ đạt được kết quả quan trọng góp phần rèn luyện, đào 

tạo đội ngũ cán bộ qua thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

được tăng cường, phát hiện nhân tố điển hình và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. 

Công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị có những đổi mới và tiến bộ, 

tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Thôn, bản, tổ 

dân phố xây dựng hương ước, quy ước thực hiện dân chủ trên nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội.  

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp không ngừng 

đổi mới về nội dung và phương thức. Đội ngũ cán bộ, hội viên tăng cả về số lượng 

và chất lượng; hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở. Nội dung hoạt động cụ 

thể, thiết thực, hiệu quả, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn 

viên, hội viên, nhân dân. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo được 

sự đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ chính trị ở địa phương.  

  Hoạt động của chính quyền các cấp không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả theo hướng vững mạnh toàn diện. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐND với 

UBND tỉnh nhịp nhàng, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật. Hoạt động giám 

sát được tăng cường và thực sự có kết quả, năng lực giám sát không ngừng được 

nâng lên. Các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các 

cấp được tổ chức tốt để lắng nghe ý kiến của cử tri; thực hiện tốt vai trò là người 

đại diện cho nhân dân. UBND các cấp chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo theo 

hướng sâu sát cơ sở; sáng tạo cụ thể hoá những chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách của Nhà nước trên địa bàn; có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; huy động được nhiều nguồn lực từ 

trung ương và các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển của tỉnh. Cải cách hành 

chính có những tiến bộ quan trọng, đặc biệt chú trọng đổi mới về thủ tục hành 

chính, áp dụng cơ chế "một cửa", nhiều thủ tục hành chính và quy trình giải quyết 

được hợp lý, khoa học, giảm bớt phiền hà cho dân và doanh nghiệp.  
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3. Phát huy lợi thế, năng động, sáng tạo để phát triển nhanh và bền 

vững (2011-2021) 

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, khóa XV (giai đoạn 2011 - 2021), đã tập 

trung lựa chọn xây dựng các chương trình, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, 

trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.  

Lĩnh vực kinh tế  

Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực 

đầu tư có chuyển biến mạnh mẽ; các khu kinh tế, du lịch, đô thị phát triển, từng 

bước hình thành các vùng kinh tế động lực. Quan hệ kinh tế đối ngoại được triển 

khai hiệu quả.  

Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục 

được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu vực nông 

thôn có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch phù hợp, giảm 

dần tỷ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi, tăng tỷ trọng ngành lâm nghiệp, thuỷ sản 

và dịch vụ nông nghiệp. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao, áp dụng 

ngày càng phổ biến. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, mở rộng quy mô, 

nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường; thủy sản phát triển khá; lâm 

nghiệp phát triển bền vững; rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ 

tốt gắn với phát triển du lịch. Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%. Chương 

trình xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh có 54 xã 

hoàn thành nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư ngày 

càng đồng bộ. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi nhanh.  

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan 

trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh; từng bước khẳng định là trung tâm luyện 

kim, hóa chất, phân bón của vùng và cả nước. Các dự án chế biến sâu khoáng sản 

được ưu tiên đầu tư, nhiều nhà máy đi vào hoạt động phát huy hiệu quả. Tiềm năng 

thủy điện được khai thác hợp lý. Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư 

hoàn thiện hạ tầng, hệ thống quan trắc, xử lý môi trường. Chính sách khuyến khích 

phát triển tiểu thủ công nghiệp của tỉnh được triển khai hiệu quả, sản phẩm tiểu thủ 

công nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

Thương mại nội địa phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa. 

Kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ được quan tâm đầu tư, phát triển đáp ứng tốt 

nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của Nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy 

sản xuất hàng hóa. Xúc tiến thương mại được chú trọng thông qua hoạt động khảo 

sát thị trường, tham gia, tổ chức các hoạt động kết nối xuất nhập khẩu hàng hóa, 

hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế; thực hiện các hoạt động hưởng ứng cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Du lịch phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”. 

Khu du lịch quốc gia Sa Pa được quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng và chi 

tiết, từng bước hoàn thiện đầu tư. Nhiều dự án, sản phẩm du lịch quy mô lớn, chất 
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lượng cao như: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng được 

tập trung đầu tư. Hợp tác trong và ngoài nước về phát triển du lịch được mở rộng; 

liên kết trong hoạt động du lịch tạo ra những chuỗi sản phẩm du lịch và dịch vụ 

đồng bộ. Các di tích, di sản văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các sản phẩm du lịch 

bản sắc riêng của Lào Cai được khai thác, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho 

Nhân dân, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Năm 2019, Lào 

Cai đón 5,1 triệu lượt khách du lịch, Sa Pa trở thành một khu du lịch trọng điểm 

quốc gia, từng bước nâng tầm quốc tế.  

Với việc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chính thức đi vào hoạt 

động (9/2014) đã mở ra nhiều thời cơ cho Lào Cai. Tiềm năng, lợi thế được khai 

thác hiệu quả; liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực 

ngày càng đi vào chiều sâu; liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc được tăng 

cường. Chủ động hợp tác với các tỉnh trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào 

Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, các tỉnh, thành phố trong khu vực và 

trong cả nước.  

Kết cấu hạ tầng đô thị, du lịch, cửa khẩu tiếp tục được đầu tư. Đến hết năm 

2020, toàn tỉnh có 09 đô thị: 01 đô thị loại II, 01 đô thị loại IV, 07 đô thị loại V và 

tương đương; hoàn thành nâng cấp huyện Sa Pa lên thị xã Sa Pa, từng bước hoàn 

thiện đầu tư xây dựng khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 

26%. Các nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động và sử dụng đạt kết quả cao. 

Cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước, tăng nhanh tỷ trọng các nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Các Quỹ 

đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất của tỉnh được bổ sung nguồn bảo đảm thực 

hiện đầu tư, cho vay phát triển theo mục tiêu đạt hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tăng cao, năm 2019 đạt 9.500 tỷ đồng, gấp 10,4 lần năm 2000 và gấp 

109 lần so với năm 1992.  

Hoạt động tín dụng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu 

về vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các thành phần kinh tế được quan 

tâm phát triển, bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, 

sáng tạo. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện 

đảm bảo theo quy định. Quỹ đất công được quản lý chặt chẽ. Tiềm năng đất đai 

được khai thác, sử dụng hiệu quả, tạo nguồn lực và đóng góp quan trọng cho đầu 

tư phát triển của tỉnh. Quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản được 

thực hiện ngày càng chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, theo hướng bền vững. 

Lĩnh vực xã hội 

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ 

tiêu đạt cao so với khu vực. Phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì và 

nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh cơ bản đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 

3. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở lên học trung học phổ thông, trung học chuyên 

nghiệp, học nghề đạt trên 80%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tăng cường 
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về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên. Mạng 

lưới cơ sở giáo dục và đào tạo được sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn đầu mối, 

mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất trường, lớp học, 

nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú, nhà vệ sinh cho học sinh được đầu tư. 

Trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 62,5%. Giáo dục thường xuyên mở rộng quy 

mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học. Xã hội hóa giáo dục 

được đẩy mạnh. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có 

nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn nhân lực tăng nhanh về số lượng, đa dạng cơ 

cấu, chất lượng ngày càng được nâng cao từng bước đáp ứng được yêu cầu phát 

triển của tỉnh. Các cơ sở dạy nghề mở rộng quy mô, đa dạng loại hình đào tạo, 

nâng cao chất lượng theo hướng xã hội hóa. Các trường chuyên nghiệp của tỉnh, 

trung tâm dạy nghề được sắp xếp lại. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào 

Cai được thành lập (năm 2015), là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục 

vụ yêu cầu phát triển của xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo năm 2020 đạt 55%.  

Hoạt động khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, gắn nghiên cứu với ứng 

dụng, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, các nhiệm vụ khoa học được triển khai 

theo cơ chế đặt hàng. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ là công cụ quan 

trọng trong cải cách hành chính và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hạ tầng thông tin được đầu tư tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công nghệ 

thông tin được ứng dụng rộng rãi trong quản lý, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin của tỉnh (ICT Index) luôn xếp ở thứ hạng cao (top 10) 

trên cả nước.  

Xây dựng và phát triển văn hóa gắn với hoàn thiện hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư phát triển và phát huy hiệu quả. Di sản 

văn hóa các dân tộc, các tri thức bản địa được bảo tồn và phát huy giá trị. Nhiều di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia được sưu tầm, phục dựng, hoàn thiện; di tích lịch 

sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được bảo vệ, tôn tạo góp phần giáo dục truyền 

thống và tạo ra các sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế. Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh thúc đẩy kinh tế phát triển, khơi dậy nhiều giá trị nhân 

văn trong cộng đồng. Văn hóa doanh nhân đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh được phát huy. Thể thao đạt được nhiều thành tích cao, các môn thể 

thao dân tộc được chú trọng. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao được quan 

tâm xây dựng. Công tác huấn luyện, đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao 

được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, đạt kết quả cao so với giai đoạn trước, đã 

có vận động viên đạt huy chương khu vực và châu lục. Một số môn thể thao đã đạt 

trình độ cao so với trong nước và đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho các 

đội tuyển quốc gia. Văn học, nghệ thuật phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống 

lao động và bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai. Các loại hình báo chí phát triển 
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đáp ứng theo xu thế hiện đại, nội dung và hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn, 

bảo đảm chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  

Công tác xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ 

đạt kết quả cao. Đề án giảm nghèo bền vững và nhiều cơ chế, chính sách an sinh xã 

hội được quan tâm, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 

còn 8,46% (giảm ?% so với 2001). Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách dân 

tộc phát huy hiệu quả. Mạng lưới y tế phát triển từ tỉnh đến thôn bản; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện được 

đầu tư nâng cấp, các trạm y tế cơ bản đáp ứng được bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ 

lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 99%. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

đạt nhiều kết quả. Số bác sỹ trên 01 vạn dân đạt 12,3; giường bệnh trên 01 vạn dân 

đạt 41,1; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,2%, đạt mục tiêu Đại hội.  

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại  

Quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia luôn đảm bảo, giữ vững. Kết hợp 

chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và xây dựng 

khu vực phòng thủ vững chắc. Bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng 

điểm, các sự kiện chính trị trên địa bàn. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động 

tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật, hoạt động lợi dụng tranh chấp, khiếu kiện vi 

phạm pháp luật. Không để hình thành các “điểm nóng”, an ninh biên giới, an ninh 

chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an 

ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước được bảo đảm. Đấu tranh có hiệu quả, kiềm 

chế sự gia tăng tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; Công tác điều tra, xử lý tội phạm 

không để oan, sai và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.  

Hoạt động đối ngoại được mở rộng, hợp tác quốc tế được tăng cường toàn 

diện trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa” các quan hệ, hợp tác quốc tế trở thành 

định hướng đối ngoại của tỉnh. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lào Cai với tỉnh 

Vân Nam (Trung Quốc) được nâng lên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hợp tác 

với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp), quan hệ với các địa phương nước 

ngoài, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế được mở rộng, là đối tác tin cậy của các 

nhà đầu tư và các nhà tài trợ quốc tế. Hợp tác với các địa phương trong nước được 

đẩy mạnh.  

Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện. Công tác nghiên cứu lý 

luận, tổng kết thực tiễn được coi trọng, tăng cường. Công tác nghiên cứu lịch sử 

Đảng, giáo dục truyền thống, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng được thực 

hiện nghiêm túc từ cơ sở. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch ngày càng hiệu quả; việc nắm 

bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân được các 
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cấp, các ngành quan tâm thường xuyên; công tác đối thoại với nhân dân được triển 

khai kịp thời,…tạo đồng thuận cao trong đảng và toàn xã hội. Triển khai nghị 

quyết tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp học tập. Chương 

trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm khoa học, sát với tình hình thực tiễn. 

Cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, giảng viên lý luận chính trị 

Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện được quan tâm. Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, 

nền nếp trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.  

Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp ngày một tinh gọn, công tác cán bộ 

có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị 

được củng cố, kiện toàn, gắn với việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ 

chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh10. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng được nâng lên11. Duy trì nền nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng, dân 

chủ trong Đảng được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi 

trọng, thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo 

trong kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, giám sát của Nhà nước. 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng 

là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho quyền và lợi ích 

hợp pháp của Nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân các 

cấp được nâng cao, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; chính quyền cơ sở được 

kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã được chuẩn hóa; người hoạt động 

không chuyên trách được rà soát giảm số người, nâng cao chất lượng, chế độ, 

chính sách được bảo đảm.12  

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ được phát huy, 

quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên 

tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực. 

Phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tích cực đổi mới. Huy động 

được sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình xã hội, xóa 

đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực. 

Công tác dân vận đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác 

tuyên vận gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn 

 
10 Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW đã giảm 01 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 03 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, 213 

đơn vị, đầu mối thuộc cấp sở, cấp huyện, 180 lãnh đạo, quản lý. 
11 Năm 2020, toàn tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 07 đảng đoàn, 03 ban cán sự đảng; 614 chi, đảng bộ cơ sở, 13 

đảng bộ bộ phận, 2.827 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 100% thôn có chi bộ độc lập; có 49.594 đảng viên. 
12 Huyện Sa Pa nâng cấp thành thị xã Sa Pa; điều chỉnh địa giới mở rộng thành phố Lào Cai; sáp nhập 19 xã tại 

07 huyện thành phố, đơn vị hành chính cấp xã còn 152, giảm từ 2.205 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.578. 
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mới được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả ở các xã, phường, thị trấn. Công 

tác dân vận chính quyền các cấp có bước chuyển biến mạnh, triển khai hiệu quả 

trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức 

tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, duy trì tốt công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được sau 30 năm tái lập, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển 

trong thời gian tới. 

Mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng 

Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ 

thường xuyên, then chốt. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự 

phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh 

cho phát triển, trong đó công nghiệp là trụ cột quan trọng; thương mại - du lịch, 

dịch vụ là đột phá; nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Phát 

triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo 

dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công 

nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố 

quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Lào Cai phát triển 

toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt 

Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào 

Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào 

Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. 

  Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

(GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu 

người: 126 triệu đồng/năm; (2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 

10,5%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; Dịch vụ chiếm 44,5%; (3) Thu nhập 

bình quân đầu người: 72 triệu đồng/năm; (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai 

đoạn 2021 - 2025: 260.000 tỷ đồng; (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

15.500 tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên; (6) Giá trị sản phẩm trên 01 

ha đất canh tác: 100 triệu đồng; (7) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010) trên 

60.000 tỷ đồng; (8) Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 10 triệu lượt; doanh 

thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng; (9) Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch 

vụ: 50.000 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu: 09 tỷ USD; (10) Tỷ 

lệ đô thị hóa: 35%; (11) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên 

địa bàn; có trên 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; (12) Tỷ lệ hộ gia đình được 

sử dụng điện lưới quốc gia: 98%; (13) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 68%; 

tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%;       

(14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 45 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn 
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dân đạt 15 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi 

dưới 26,7%, thể cân nặng trên tuổi dưới 13%; (15) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 

1,2%; (16) Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm đạt 3 - 5%/năm; 

(17) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, 

chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 55,3%; tỷ lệ 

thất nghiệp dưới 1,2%; (18) Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 

đạt trên 86%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt trên 80%; 

(19) Tỷ lệ che phủ rừng trên 60%; (20) Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô 

thị đạt 95%; tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung 

được thu gom, xử lý: 80%; (21) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 

trên 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính 

của tỉnh đạt trên 50%; (22) Hằng năm tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc 

trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 80%; tỷ lệ 

giải quyết các vụ án đạt trên 90%. Hằng năm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí 

(số vụ, số người chết, số người bị thương); (23) Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo 

được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời 

hạn quy định cấp tỉnh đạt trên 95%; cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt trên 

80%; (24) Tỷ lệ đảng bộ trực thuộc tỉnh, tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính 

quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cơ sở hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chúng ta cần triển khai thực hiện 

đồng bộ, toàn diện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 

lĩnh vực đột phá sau: 

 Về 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

(1) Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là khai thác, phát huy tối 

đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại 

nền kinh tế và đẩy mạnh liên kết kinh tế; Tiếp tục duy trì phát triển công nghiệp bảo 

đảm là trụ cột quan trọng cho phát triển; Phát triển mạnh dịch vụ, du lịch bảo đảm 

thực sự là ngành kinh tế đột phá; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng tỷ 

trọng chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 

(2) Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; 

chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 (3) Tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công 

nghệ trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh.  

(4) Tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy giá trị 

và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai. 

(5) Triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp thực hiện tiến bộ, công 

bằng và an sinh xã hội. 
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(6) Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả đường lối lãnh đạo của 

Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quốc 

phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ 

đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. 

(7) Củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã 

hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. 

(8) Củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động tư pháp. 

(9) Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Về 7 nhiệm vụ trọng tâm  

(1) Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Củng cố, xây dựng 

chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ 

phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính đồng bộ, toàn diện trong cả hệ thống chính trị.  

(2) Huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển 

kinh tế nhanh và bền vững. 

(3) Chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật 

tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng 

biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

(4) Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng 

tỉnh Lào Cai phát triển và hội nhập. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 

lực chất lượng cao. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, 

bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. 

(5) Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo  đảm 

quyền làm chủ của Nhân dân.  

(6) Tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường; phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng 

môi trường sống lành mạnh, an toàn. 

(7) Thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới, tạo khu dân cư tập trung bảo đảm quy mô thôn, bản theo tiêu chí quy 

định. Huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các 

khu, điểm tái định cư mới, các điểm dân cư hiện có để bố trí sắp xếp ổn định dân 

cư theo quy hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, thực 

hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc. 

Về lĩnh vực đột phá 

 (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu 

tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng 

thông tin viễn thông, hạ tầng số. 
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      (2) Phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sa Pa, 

thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản 

phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Chú trọng dịch vụ phục vụ 

thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương 

mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại. 

 

* * 

* 

 

Những thành tựu to lớn đạt được sau 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển là 

kết quả của của sự vận dụng, gắn kết lý luận và thực tiễn đổi mới ở Lào Cai. Trước 

thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai cần 

tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, tạo ra những “đột phá” thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI,  quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, tỉnh khá của cả nước năm 2030 và 

tỉnh phát triển vào năm 2045./. 

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI 

 


