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----I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp
- Trong tháng 12/2020, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ sản xuất, thu hoạch các loại cây trồng, tiến hành xuống giống vụ Đông
xuân 2020 - 2021 với diện tích gieo trồng đạt 3.479 ha; tình hình dịch bệnh trên cây
trồng gây hại cơ bản được kiểm soát, xử lý kịp thời, không để lây lan. Trong tháng
12/2020, dịch bệnh Tả lợn Châu phi tái phát trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, làm 358 con
lợn nhiễm bệnh; phát hiện 223 con gia súc mắc bệnh lở mồm long móng; ngành chức
năng đã triển khai các biện pháp xử lý, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh,
không để lây lan, đảm bảo ổn định cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
- Các địa phương đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ,
chăm sóc rừng trồng; chuyển giao hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng đến các
hộ và tổ chức nhận khoán. Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ 439.461 ha, đạt
96,5% kế hoạch. Trong tháng, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 48 vụ vi
phạm, giảm 26 vụ so với cùng kỳ; diện tích thiệt hại do phá rừng 4,8 ha, tăng 1,73
ha; lâm sản thiệt hại 372,6m3, tăng 160,1m3 so với cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch
- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên hoạt động sản xuất
công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn duy trì sản xuất ổn định và có dấu hiệu tăng
trưởng trở lại; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2020 tăng 5,7% so với cùng kỳ.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12/2020 đạt 7.918,6
tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 12 đạt 73 triệu USD,
tăng 18,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tháng 12 đạt 12,4 triệu USD, tăng
22,4% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;
trong tháng 12, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 742 ngàn lượt khách, giảm 4,1%
so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế đạt 5.000 lượt, giảm 93,4%); khách qua lưu trú
đạt 450 ngàn lượt, tăng 9,8% so cùng kỳ.
- Hoạt động vận tải ổn định, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bố trí đủ
phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ việc đi lại của nhân dân và du khách,
đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống
chế, các hãng hàng không đã mở lại những chuyến bay nội địa, vừa đảm bảo nhu
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cầu đi lại của nhân dân, kích cầu du lịch nội địa, vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng
chống dịch của Bộ Y tế.
3. Tình hình doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư
- Về doanh nghiệp, có 77 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký
2.286,7 tỷ đồng; tăng 28,3% về số doanh nghiệp và 484,4% về vốn đăng ký so với
cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 14 doanh nghiệp, tăng 40%;
số doanh nghiệp đã giải thể 34 doanh nghiệp, giảm 74,4%; số doanh nghiệp hoạt
động trở lại 14 doanh nghiệp, tăng 40% so cùng kỳ.
- Trong tháng, toàn tỉnh có 03 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu
tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 49,4 tỷ đồng, quy mô diện tích
10,1ha; 03 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư, vốn đăng ký đầu tư 124,1 tỷ
đồng.
4. Thu, chi ngân sách và hoạt động ngân hàng, tín dụng
- Trong tháng 12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng đạt
934 tỷ đồng (trong đó: thuế, phí, lệ phí 451,9 tỷ đồng); tổng thu ngân sách địa
phương tháng 12/2020 đạt 1.372,1 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt
1.808,7 tỷ đồng.
- Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính
sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp, các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19 và phục vụ cho chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.
5. Tài nguyên và Môi trường
- Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu được
tăng cường. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
và tăng trưởng xanh. Triển khai thực hiện việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt
quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021;
phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 12 huyện,
thành phố.
- Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh được tăng cường triển khai,
tình trạng khai thác khoáng sản trái phép được xử lý triệt để; thực hiện giấy phép
khai thác, thăm dò khoáng sản và giấy phép tài nguyên nước theo quy định.
6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động triển lãm phục vụ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những
sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Mạng bưu chính viễn thông hoạt
động ổn định, thông suốt, chất lượng dịch vụ đảm bảo. Bưu điện tỉnh thực hiện việc
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chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, góp
phần hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành
chính.
- Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục duy trì và phát triển; tổ chức
và phối hợp tổ chức các giải thể thao quần chúng; cử đoàn vận động viên tham gia
các giải thể thao thành tích cao theo kế hoạch.
- Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; nề nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững;
tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các cấp học, ngành
học; bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
- Tất cả các cấp, các ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập
trung chống dịch bệnh Covid-19 tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển
kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.
Hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở được củng cố phát triển, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa
học kỹ thuật, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Đảm bảo công tác khám
bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm;
tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.
- Bên cạnh đó, các ngành chức năng phối hợp các địa phương tiếp tục thực
hiện chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng
chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới... Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ
và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001: 2015. Tập trung triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao
khoa học và công nghệ. Công tác xét duyệt, thẩm định, kiểm tra, hội thảo, nghiệm
thu, đăng ký kết quả được thực hiện đúng quy định.
7. An ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
- Tình hình an ninh chính trị giữ vững ổn định; các lực lượng công an, quân
sự phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường
xuyên nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Trong tháng 12, xảy ra 24 vụ tai nạn
giao thông, làm chết 17 người, bị thương 10 người; so tháng trước giảm 02 vụ, tăng
02 người chết, giảm 7 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019, tăng 17 vụ, tăng
16 người chết, tăng 04 người bị thương.
- Trong tháng 12/2020, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan đã tiếp 381 lượt công dân
đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Số đơn tiếp nhận xử lý 1.084 đơn, trong
đó có 595 đơn đủ điều kiện xử lý. Đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có
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thẩm quyền 35 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 31 đơn, tiếp nhận giải
quyết theo thẩm quyền 106 đơn.
8. Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
Toàn tỉnh có 104/111 xã (93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 18,86 tiêu
chí/xã; có 18 xã nông thôn mới nâng cao, 06 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện
Đơn Dương, Đức Trọng được công nhận là huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn
mới; thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận; 02 huyện Cát
Tiên và Lâm Hà đang lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm
định theo quy định. Ước tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,35%, trong đó hộ nghèo đồng
bào dân tộc thiểu số còn 3,58%.
9. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Cải cách hành chính chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục
được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, đề cao
trách nhiệm giải trình và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp,
các ngành đã tập trung thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính theo quy
định; xây dựng chính quyền điện tử được triển khai mạnh mẽ. Trung tâm phục vụ
hành chính công tiếp tục duy trì, hoạt động có hiệu quả, giải quyết các thủ tục theo
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cho người dân và doanh nghiệp, không
để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc; đến nay, 100% sở, ban, ngành và UBND cấp
huyện đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua
dịch vụ Bưu chính công ích.
II. CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình triển khai các Nghị quyết, văn
bản của Đảng
- Trong tháng 12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo,
chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện: Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 14
(khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XI; việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết Tỉnh ủy
về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng,
hệ thống chính trị năm 2020; hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá tổ chức cơ sở đảng,
đảng viên năm 2020. Lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển
sản xuất, kinh doanh vừa tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị
của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.
- Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ năm
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2020 của địa phương, cơ sở; đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tăng cường quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh,
trật tự xã hội và an toàn giao thông. Chỉ đạo đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các hoạt
động du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.
- Chỉ đạo tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền
và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989
- 22/12/2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944
- 22/12/2020); các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng khác.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xem đây là nội dung thường xuyên, quan trọng
trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch,
vững mạnh; giáo dục, rèn luyện, xây dựng cán bộ, đảng viên.
2. Một số Hội nghị trọng tâm và nội dung cho ý kiến
- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết tình hình thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ,
giải pháp năm 2021; Nghị quyết Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XI; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy khóa XI; Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa
XI và năm 2021; Chương trình công tác Kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy khóa XI và năm 2021; Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý,
điều hành ngân sách Đảng năm 2020 và Dự toán ngân sách Đảng năm 2021.
- Các hội nghị: Giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội;
Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
3. Công tác tổ chức, cán bộ: Thống nhất giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 01/2021
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TUcủa Tỉnh ủy về phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; hoàn thành công tác
kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá chất lượng các cấp
ủy tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở,
ban, ngành năm 2020. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa đẩy
mạnh phát triển kinh tế vừa tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo chỉ
đạo của Trung ương, Chính phủ; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức

6

Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
và các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của
Trung ương và tỉnh.
- Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội đặc biệt trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và các sự kiện chính trị, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội ... thời điểm cuối
năm âm lịch và đầu năm mới.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa
cháy rừng; quan tâm công tác an sinh xã hội; chăm lo gia đình chính sách, người
nghèo dịp Tết Nguyên đán.
- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch Đà Lạt.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 - CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Vụ ĐP II - Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, XH2.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Ngọc Hà

