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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

  NĂM 2014 TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Kinh tế- xã hội tỉnh Điện Biên năm 2014 đã có những bước khởi sắc ở tất 

cả các ngành, các lĩnh vực; nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn 

nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh chưa được giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm 

được khắc phục. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp và địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ. Sự nỗ 

lực vượt qua khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của toàn quân và toàn 

dân đã góp phần giữ ổn định vĩ mô, từng bước phát triển sản xuất, tạo tăng 

trưởng kinh tế hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp chính quyền địa 

phương, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua phấn đấu lập nhiều thành 

tích cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đặc biệt là ngày kỷ niệm 

60 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2014). Vì vậy nền 

kinh tế có nhiều tiến triển, đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được 

đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, cụ thể như sau:   

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP giá cơ bản) ước năm 

2014 theo giá so sánh năm 2010 đạt 8.030,33 tỷ đồng, tăng 6,69% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 1.779,79 tỷ đồng, 

tăng 2,33%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.102,49 tỷ đồng, tăng 9,32%; 

khu vực dịch vụ đạt 4.148,05 tỷ đồng, tăng 7,34%. Trong tốc độ tăng trưởng 

chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 0,54 

điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,38 điểm phần 

trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 3,77 điểm phần trăm. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP giá cơ bản) theo giá 

hiện hành ước năm 2014 đạt 10.835,10 tỷ đồng, tăng 11,89% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.628,6 tỷ đồng, 

tăng 9,97%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.874,55 tỷ đồng, tăng 13,34%; 

khu vực dịch vụ đạt 5.331,95 tỷ đồng, tăng 12,08%. Về cơ cấu chuyển dịch theo 

hướng tích cực giảm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khu vực công 
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nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ cụ thể như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 24,26%, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công 

nghiệp- xây dựng chiếm 26,53%, tăng 0,34%; khu vực dịch vụ chiếm 49,21%, 

tăng 0,08%.  

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

2.1. Nông nghiệp        

a. Trồng trọt: 

- Cây hàng năm:  

Theo báo cáo sơ bộ toàn tỉnh gieo trồng được 100.421,3 ha diện tích cây 

hàng năm các loại, tăng 1,66% so với thực hiện năm trước. Trong đó: Diện tích 

cây lương thực có hạt trồng được 79.329,67 ha, tăng 1,28% so với thực hiện 

năm trước, vượt 1,15% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt thu được 

246.599,62 tấn, tăng 4,59% so với thực hiện năm trước, vượt 4,23% kế hoạch, 

cụ thể một số cây trồng chủ yếu như sau: Cây lúa 49.400,97 ha, tăng 0,82% so 

với thực hiện năm trước, vượt 1,52% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 170.501,12 

tấn, tăng 5,54% so với thực hiện năm trước, vượt 4,93% kế hoạch. Cây ngô 

29.928,7 ha, tăng 2,05% so với thực hiện năm trước, vượt 0,59% kế hoạch; sản 

lượng thu hoạch 76.098,5 tấn, tăng 2,54% so với thực hiện năm trước, vượt 

2,7% kế hoạch. Trong năm do bà con nông dân đã thực hiện gieo cấy đúng lịch 

thời vụ, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, cơ cấu giống hợp lý, thời tiết tương 

đối thuận lợi dẫn tới năng suất lúa cả năm đạt 34,51 tạ/ha, tăng 4,68% so với 

thực hiện năm 2013. Cây lấy củ có chất bột trồng được 8.780,04 ha, tăng 4,07% 

so với thực hiện năm trước. Cây lấy sợi gieo trồng được 348,9 ha, giảm 28,58% 

so với thực hiện năm trước. Cây có hạt chứa dầu gieo trồng được 7.151,23 ha, 

tăng 2,22% so với thực hiện năm trước. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng 

được 4.713,55 ha, tăng 5,48% so với thực hiện năm trước. Cây gia vị, dược liệu 

hàng năm trồng được 37,91 ha, tăng 82,17% so với thực hiện năm trước.  

- Cây lâu năm:  

Cây cao su diện tích hiện có 5.136,92 ha, tăng 20,73% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó: diện tích trồng mới được 904,31 ha, tăng 20,4% so với thực 

hiện năm trước, đạt 82,21% kế hoạch.   

Cây cà phê diện tích hiện có 4.058,79 ha, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 

trước. Diện tích trồng mới được 183,24 ha, giảm 36,66% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 45,81% kế hoạch. Diện tích cho sản phẩm 2.263,37 ha; năng suất sơ 

bộ đạt 16,41 tạ/ha, giảm 41,83% so với thực hiện năm trước (nguyên nhân do 

thời tiết trong năm không thuận lợi). Tuy diện tích cà phê trồng mới được 

183,24 ha, xong diện tích hiện có chỉ tăng 62,53 ha, nguyên nhân chủ yếu do giá 

bán cà phê không ổn định, việc đầu tư vào cây cà phê bị thua lỗ nên người dân 

đã chuyển đổi sang trồng một số loại cây khác. 
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Cây chè diện tích hiện có 588,25 ha, tăng 7,02 % so với thực hiện năm 

trước (diện tích trồng mới 40,98 ha, đạt 81,96% so với kế hoạch). Trong đó: Chè 

búp chiếm 94,7% chủ yếu huyện Tủa Chùa. Diện tích cây chè búp cho sản phẩm 

272,96 ha, năng suất sơ bộ đạt 2,6 tạ/ha, tăng 4,42% so với thực hiện năm trước.  

Cây ăn quả diện tích hiện có 2.103,55 ha, tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 

trước (diện tích trồng mới 211,14 ha). Các huyện có diện tích trồng lớn như: 

Huyện Điện Biên 736,7 ha, chiếm 35,02%; Điện Biên Đông 257,2 ha, chiếm 

12,23%; Mường Ảng 234,32 ha, chiếm 11,14%; Tuần Giáo 222,65 ha, chiếm 

10,58 %. Các loại cây ăn quả như chuối, dứa, xoài,… đem lại giá trị kinh tế cao 

nên được người dân đầu tư mở rộng diện tích, ngoài ra dự án giảm nghèo tại các 

huyện Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo hỗ trợ cây giống cho người dân trồng 

mới được 84,32 ha cây sơn tra, 51,3 ha cây bơ, 22,82 ha cây na đã khuyến khích, 

thúc đẩy người dân phát triển sản xuất.   

- Tình hình sâu bệnh: 

Ngay từ đầu năm các ngành chức năng đã chủ động, thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân kiểm tra đồng 

ruộng, phát hiện sớm và áp dụng nhiều biện pháp tích cực để phòng trừ sâu, 

bệnh hại lúa và các loại cây trồng khác nhằm hạn chế thiệt hại về năng suất, chất 

lượng sản phẩm cây trồng.  

b. Chăn nuôi  

Theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/10/2014 số lượng đàn gia súc, gia cầm 

như sau: Đàn trâu 121.538 con, tăng 1,69% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 

thịt trâu hơi 2.036,49 tấn, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò 47.422 

con, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm trước; thịt bò hơi 1.348,22 tấn, tăng 6,8% 

so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn 334.196 con, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 

trước; thịt lợn hơi 10.007,9 tấn, tăng 7,15% tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng đàn gia cầm hiện có 3.067,99 nghìn con, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 

trước (đàn gà có 2.320,64 nghìn con, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước; đàn 

vịt, ngan, ngỗng 723,84 nghìn con, tăng 10,76% so với cùng kỳ năm trước). Thịt 

gia cầm hơi 2.947,8 tấn, tăng 9,22% so với cùng kỳ năm trước; trứng gia cầm 

52.152,34 nghìn quả, tăng 12,66% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tương 

đối ổn định. Giá cả nhiều sản phẩm chăn nuôi thấp, trong khi giá cả vật tư đầu 

vào cho chăn nuôi khá cao, hiệu quả kinh tế mang lại cho người chăn nuôi chưa 

cao nên đã hạn chế đến việc đầu tư phát triển và mở rộng quy mô chăn nuôi. Sản 

phẩm chăn nuôi tăng thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chăn nuôi vẫn mang tính tự 

phát, quy mô chăn nuôi còn nhỏ, hầu hết các hộ gia đình nông dân ở vùng cao 

vẫn chăn nuôi theo tập quán, tình trạng gia súc thả rông vẫn còn khá phổ biến 

nên không chủ động phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. Trong năm thời tiết diễn 
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biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch bệnh và thiên tai gây thiệt hại 

không nhỏ trong chăn nuôi. Tổng số gia súc, gia cầm bị chết và tiêu huỷ do thiên 

tai và dịch bệnh là: Trâu, bò 249 con; lợn 800 con; gia cầm 4.615 con. 

2.2. Sản xuất lâm nghiệp 

Kết quả thực hiện các chương trình, dự án trồng và chăm sóc rừng đạt thấp 

so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn. Theo báo sơ bộ toàn tỉnh 

trồng mới được 335,68 ha rừng tập trung, giảm 50,05% so với thực hiện cùng kỳ 

năm trước, đạt 19,75% kế hoạch; số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán 1.378 

nghìn cây, tăng 4,6 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước, vượt 96,86% kế 

hoạch; diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.230 ha, giảm 44,86% so với thực 

hiện cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 3.729,5 ha, 

giảm 61,54% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.  

Ngành Kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa 

phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, tích cực tuyên truyền luật phòng cháy, 

chống cháy rừng. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm từ đầu năm đến nay trên 

địa bàn tỉnh đã xảy ra 377 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, trong 

đó: Cháy rừng 30 vụ, diện tích rừng bị cháy 22,944 ha (rừng tự nhiên 17,41 ha); 

phá rừng trái phép 25 vụ, diện tích bị chặt phá là 8,88 ha; quản lý bảo vệ động 

vật hoang dã 3 vụ; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 242 vụ; chế biến gỗ 

và lâm sản trái phép 13 vụ. Thu giữ 188,89 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 33,37 

m3), động vật rừng bị tịch thu 194 con (động vật quý hiếm 175 con).   

Dự ước năm 2014 sản lượng gỗ khai thác được 19.876 m3, giảm 7,06% so 

với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được 920.011 Ste, giảm 3,06% 

so với cùng kỳ năm trước; tre, luồng khai thác được 2.240,3 ngàn cây, giảm 

3,21% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra bà con nông dân còn tranh thủ khai 

thác và thu nhặt các lâm sản khác như: Măng, mộc nhĩ, song, mây và cây sâu 

chít. Các loại lâm sản khai thác và thu nhặt được phục vụ chủ yếu cho nhu cầu 

xây dựng và tiêu dùng trong dân.    

2.3. Thủy sản 

Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đã được người dân quan 

tâm, đầu tư phát triển, mở rộng quy mô. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17.668 cơ 

sở nuôi trồng thủy sản (có 17.119 cơ sở nuôi bằng diện tích mặt nước, 13 cơ sở 

nuôi lồng bè, 85 cơ sở sản xuất cá giống); diện tích ao, hồ nuôi trồng thủy sản 

1.960,85 ha, tăng 1,75% so với thực hiện năm trước; số lồng bè nuôi trồng thủy 

sản 144 cái với tổng thể tích 10.336,00 m3. Trong năm các cơ sở nuôi trồng thủy 

sản thường xuyên kiểm tra mực nước và môi trường nuôi đảm bảo cho các loại 

thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt do đó không xảy ra dịch, bệnh lớn. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác năm 2014 được 

1.960,64 tấn, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi 
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trồng được 1.736,2 tấn, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ 

sản khai thác được 224,44 tấn, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra 

các cơ sở nuôi ươm cá giống đã sản xuất được 262,6 triệu con cá giống để cung 

cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

3. Sản xuất công nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng 10,99% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,79%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,93%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 6,93%; cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,31%. 

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/12/2014 của ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 9,79%. Chỉ số tồn kho so với tháng 

trước giảm 10,72%. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp 

tháng 12/2014 tăng 0,6% so với tháng trước; tăng 1,95% so với tháng cùng kỳ 

năm trước, mức tăng chủ yếu khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Dự ước GTSX ngành công nghiệp theo giá so sánh 2010 năm 2014 đạt 

2.044.444 triệu đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Phân 

theo ngành công nghiệp cấp I so với cùng kỳ năm trước: Công nghiệp khai 

khoáng đạt 96.984 triệu đồng, tăng 1,51%; công nghiệp chế biến đạt 1.806.894 

triệu đồng, tăng 11,16%; sản xuất phân phối điện, ga đạt 110.679 triệu đồng, 

tăng 4,68%; cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 29.887 triệu đồng, tăng 11,34%. 

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Điện Biên đang phát triển không đồng đều 

giữa các ngành công nghiệp, sản xuất và cung cấp điện, nước là ngành đặc thù, 

có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định nhưng lại phụ thuộc nhiều về điều kiện 

thời tiết, thiên nhiên. Trong thời gian tới các cơ sở sản xuất công nghiệp cần 

phải chủ động nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và có chiến lược cụ thể để 

vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn, sản phẩm còn phải đủ sức cạnh 

tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất từ nơi khác. Bên cạnh đó, sản 

xuất công nghiệp Điện Biên cũng rất cần đến sự quan tâm của các cấp, các 

ngành chức năng có những giải pháp cụ thể như đẩy nhanh việc qui hoạch phát 

triển những ngành công nghiệp, sản phẩm công nghiệp trọng điểm, đầu tư công 

tác khuyến công, đào tạo tay nghề cho người lao động. 

Đối với hoạt động doanh nghiệp: So với các tỉnh trong khu vực, khu vực 

doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh Điện Biên phát triển chậm cả quy mô lẫn số 

lượng, ngoài nhà máy sản xuất Xi măng Điện Biên và một số nhà máy thuỷ điện 

nhỏ, còn lại các ngành sản xuất khác có quy mô sản xuất quá nhỏ do vậy giá trị 

sản xuất của khu vực cá thể vẫn chiếm trên 50% trong giá trị sản xuất toàn 

ngành; đây là một khó khăn lớn trong việc quản lý, định hướng, quy hoạch, bởi 

sản xuất công nghiệp cá thể mang tính tự cung, tự cấp, hoạt động nhỏ, lẻ, manh 
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mún, không ổn định. Các doanh nghiệp hoạt động thuần sản xuất công nghiệp, 

chậm đổi mới khâu đầu tư máy móc thiết bị, năng lực quản trị doanh nghiệp còn 

hạn chế, bất cập và chưa theo kịp tiến trình phát triển của ngành trong thời kỳ  

đổi mới đó là sự yếu kém về thương hiệu và khả năng cạnh tranh thị trường tiêu 

thụ sản phẩm; đội ngũ chủ doanh nghiệp, giám đốc và cán bộ quản lý nhất là 

những doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng quản lý; 

năng lực cạnh tranh về tài chính vẫn còn thấp kém, qui mô nguồn vốn của nhiều 

doanh nghiệp còn nhỏ so với các doanh nghiệp trong vùng, miền cả nước, hoạt 

động kém hiệu quả, phát triển ngành nghề mang tính tự phát, nhỏ lẻ, từ đó dẫn 

đến việc điều hành sản xuất kinh doanh thiếu cơ sở khoa học, tính bền vững 

trong sản xuất chưa cao nên dễ gặp rủi ro và thất bại dẫn đến việc chuyển đổi 

ngành nghề sản xuất liên tục. 

4. Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và vận tải 

4.1. Thương mại, dịch vụ  

  Năm 2014, diễn ra nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014); lượng khách đến thăm quan và du 

lịch Điện Biên trong dịp lễ kỷ niệm tăng đột biến; một số ngành dịch vụ có mức 

tăng cao như lưu trú, ăn uống, du lịch; nhóm hàng hóa lương thực, thực phẩm và 

một số mặt hàng lưu niệm. Mạng lưới các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ 

được củng cố, hàng hóa đa dạng, phong phú, giá tiêu dùng ổn định, mức tiêu thụ 

hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh trong những tháng về cuối năm tăng. 

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt 5.416.476 

triệu đồng, trong đó: Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước đạt 

1.313.902 triệu đồng; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 4.102.574 triệu đồng (kinh tế 

tập thể đạt 2.068 triệu đồng; kinh tế cá thể đạt 2.706.615 triệu đồng; kinh tế tư 

nhân đạt 1.393.891 triệu đồng. Một số nhóm có chiếm tỷ trọng cao: Nhóm lương 

thực, thực phẩm đạt 1.755.921 triệu đồng, chiếm 32,42%; nhóm đồ dùng, dụng 

cụ, trang thiết bị gia đình đạt 529.396 triệu đồng, chiếm 9,77%; nhóm gỗ và vật 

liệu xây dựng đạt 598.461 triệu đồng, chiếm 11,05%; nhóm xăng, dầu các loại 

đạt 1.330.702 triệu đồng, chiếm 24,57%; nhóm hàng hóa khác đạt 533.730 triệu 

đồng, chiếm 9,85%. Các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát 

thị trường đối với cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không có nguồn gốc 

được khống chế và xử lý nghiêm, tạo ra thị trường hàng hóa ngày càng phong 

phú về chủng loại, giá cả ổn định, nhân dân trong tỉnh yên tâm trong tiêu dùng 

hàng hóa nhất là trong dịp tết dương lịch và nguyên đán sắp tới.         

4.2. Hoạt động Vận tải  

 Tổng doanh thu hoạt động vận tải năm 2014 dự ước đạt 407,34 tỷ đồng 

tăng 18,15% so thực hiện năm trước trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 
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124,23 tỷ đồng, tăng 20,23% so thực hiện năm trước. Doanh thu vận tải hàng 

hoá ước đạt 282,85 tỷ đồng, tăng 17,15% so với thực hiện năm trước. 

 Khối lượng hành khách vận chuyển năm 2014 ước đạt 975,91 ngàn HK và 

đạt 195,19 triệu HK.Km, so với thực hiện năm trước tăng 6,20% về HK và tăng 

10% HK.Km. Khối lượng hàng hoá vận chuyển dự ước đạt 2.402,38 ngàn tấn 

và đạt 110,62 triệu T.Km, so với thực hiện năm trước tăng 6,65% tấn và tăng 

13,08% T.Km.  

Nhìn chung kết quả hoạt động vận tải năm 2014 tương đối thuận lợi, các 

doanh nghiệp không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng phương tiện, khai thác 

hết khả năng các tuyến đường kể cả nội tỉnh và ngoại tỉnh. Trong năm đã có 

nhiều lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu nên rất thuận lợi cho các doanh nghiệp 

hoạt động vận tải.  

* Vận tải hàng không: Doanh thu dịch vụ của cảng hàng không Điện Biên 

năm 2014 dự ước đạt 5.804 triệu đồng và số lượt khách thông qua cụm cảng 

hàng không Điện Biên đạt 81.566 hành khách, trong đó: Chiều khách đi đạt 

40.370 hành khách; chiều khách đến đạt 41.196 hành khách. 

*Bưu chính viễn thông:           

Doanh thu bưu chính, viễn thông năm 2014 ước đạt 280.582 triệu đồng, 

trong đó: Doanh thu bưu chính đạt 9.622 triệu đồng, viễn thông đạt 270.960 

triệu đồng. Dự ước năm 2014 số thuê bao hiện có đạt 378.030 máy, phát triển 

mới trong năm 9.009 thuê bao, trong đó: Thuê bao cố định đạt 21.563 (phát 

triển mới 266 thuê bao); thuê bao di động đạt 356.467 thuê bao (phát triển mới 

8.743 thuê bao). Số thuê bao internet hiện có 13.870 thuê bao (phát triển mới 

470 thuê bao).  

II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ 

Năm 2014 nhìn chung thị trường giá cả trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, 

giá mặt hàng nhiên liệu đầu vào (xăng, dầu) liên tục được điều chỉnh, nhóm 

hàng lương thực, thực phẩm, quần áo, điện tử… chỉ dao động ở mức nhẹ. Với sự 

chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và ngành Công thương hạn chế tình trạng đầu cơ, 

găm hàng, ép giá hoặc khan hiếm hàng hóa, kể cả trong những tháng cao điểm 

như mùa mưa. Hoạt động buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả không có 

diễn biến nổi cộm, số vụ buôn lậu có xu hướng giảm so với những năm trước, 

góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dẫn 

tới chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng 4,68% so với bình quân cùng kỳ năm 

trước. Trong đó chỉ số giá các nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước như sau: 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,26% (nhóm lương thực tăng 7,33%, 

nhóm thực phẩm tăng 1,46%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 6,21%); nhóm 

đồ uống và thuốc lá tăng 4,71%; nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 6,39%; 
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nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 5,18%; nhóm thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 4,21%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2%; nhóm giao 

thông tăng 3,16%, bưu chính viễn thông giảm 0,33%; nhóm giáo dục tăng 

11,88%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 6,20%; nhóm hàng hóa dịch vụ 

khác tăng 5,85%; vàng giảm 11,21%; USD tăng 0,79%.  

* Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản 

và giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của sản xuất: Có mức tăng, giảm tương 

ứng với giá tiêu dùng trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh Điện Biên. 

2. Đầu tư, xây dựng 

2.1. Hoạt động đầu tư 

Dự ước năm 2014 tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.439,61 tỷ 

đồng, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn đầu tư nhà nước 

trên địa bàn đạt 3.748,35 tỷ đồng, chiếm 50,38% tổng nguồn vốn, giảm 3,45% 

so với cùng kỳ năm trước (vốn Trung ương quản lý đạt 1.533,86 tỷ đồng, tăng 

24,45% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư địa phương quản lý 2.214,49 tỷ 

đồng, giảm 16,43% so với cùng kỳ năm trước). Vốn đầu tư ngoài nhà nước đạt 

3.691,26 tỷ đồng, chiếm 49,62%, tăng 19,09% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong năm 2014 việc thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà 

nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do khả năng cân đối vốn của ngân sách tỉnh 

hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thanh toán nợ và chuyển tiếp các công 

trình rất lớn trong khi nguồn vốn của tỉnh lại hạn chế, nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, 

vì vậy có nhiều công trình chuyển tiếp chưa được bố trí vốn để triển khai. Trong 

thời gian qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện các biện pháp 

nhằm tăng nguồn thu, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây 

dựng cơ bản, vì vậy việc thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà 

nước tại địa phương đã có chuyển biến và có chiều hướng cải thiện rõ nét. 

 2.2. Hoạt động xây dựng 

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục 

triển khai thực hiện các biện pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ 

trợ các doanh nghiệp như: Miễn giảm thuế doanh nghiệp, lùi thời hạn nộp thuế 

cho doanh nghiệp cùng với việc kiểm soát, nghiệm thu, thanh quyết toán các 

nguồn vốn kịp thời là động lực quan trọng tạo tiền đề để các doanh nghiệp đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình đã được nhận thầu. 

  Dự ước giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2014 theo giá hiện hành đạt 

5.920.977 triệu đồng, tăng 6,40% so với thực hiện năm trước bằng 356.113 triệu 

đồng, trong đó: Chia theo loại hình sở hữu: Doanh nghiệp Nhà nước đạt 

446.586 triệu đồn, tăng 9,36% bằng 38.218 triệu đồng. Doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước đạt 4.158.006 triệu đồng, tăng 6,77% bằng 175.071 triệu đồng. Loại hình 

khác (xây dựng của xã, phường, hoạt động xây dựng của các tổ, đội xây dựng 
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cá thể, nhà tự xây, tự ở của dân cư) đạt 1.316.385 triệu đồng, tăng 12,17% bằng 

142.824 triệu đồng. Chia theo loại công trình: Công trình nhà ở đạt 1.270.861 

triệu đồng, tăng 13,90%. Công trình nhà không để ở đạt 1.219.912 triệu đồng, 

tăng 1,25%. Công trình kỹ thuật dân dụng đạt 3.004.079 triệu đồng, tăng 6,85%. 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 426.125 triệu đồng, giảm 1,56%. 

Trong thời gian còn lại chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát và đôn đốc các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành những công trình, dự án trọng 

điểm có khả năng hoàn thành trong cuối năm để bàn giao đưa vào sử dụng. Các 

doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội vượt qua khó khăn thách 

thức, chủ động trong kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, tận dụng cơ hội, bám 

sát các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước và của địa phương để nâng 

cao năng lực tài chính của doanh nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo của 

doanh nghiệp, sử dụng tối đa nguồn lực mình để đầu tư sản xuất kinh doanh ước 

đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014.  

3. Tài chính, tín dụng 

3.1. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2014 ước đạt 898.700 triệu 

đồng, giảm 19,72% so với cùng kỳ năm trước, vượt 4,62% dự toán, trong đó: 

Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 822.700 triệu đồng, tăng 13,22% so với 

cùng kỳ năm trước, vượt 40,39% dự toán (thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 

đạt 623.000 triệu đồng, tăng 13,86% so với cùng kỳ năm trước; thuế XK, thuế 

NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu đạt 19.700 triệu đồng, tăng 21,02% 

so với cùng kỳ năm trước, vượt 23,13% dự toán). Các khoản thu để lại đơn vị 

chi quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 76.000 triệu đồng, giảm 80,65% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 27,84% dự toán.  

Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2014 ước đạt 6.672.812 triệu đồng, tăng 

1,74% so với cùng kỳ năm trước, vượt 4,96% dự toán. Trong đó: Chi cân đối 

ngân sách đạt 5.497.541 triệu đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt 

11,42% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 392.706 triệu đồng, giảm 

13,02% so với cùng kỳ năm trước, vượt 95,29% dự toán; chi thường xuyên đạt 

5.018.241 triệu đồng, tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước, vượt 9,44% dự 

toán. Chi thực hiện mục tiêu quốc gia+ nhiệm vụ khác 1.135.349 triệu đồng, 

giảm 2,16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 98,69% dự toán. Chi từ nguồn thu để 

lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 39.922 triệu đồng, giảm 80,7% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 14,62% dự toán. 

3.2. Tài chính, ngân hàng 

* Thu, chi tiền mặt: Tổng thu tiền mặt ước thực hiện năm 2014 đạt 23.500 

tỷ đồng, tăng 6,7% bằng 1.475 tỷ đồng so với thực hiện năm 2013. Tổng chi tiền 

mặt ước đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 4,6% bằng 1.094 tỷ đồng so với thực hiện năm 
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2013. Bội chi tiền mặt 1.400 tỷ đồng, giảm 183 tỷ đồng so với năm 2013. Mọi 

nhu cầu chi về tiền mặt, ngành Ngân hàng đáp ứng đúng, đủ và kịp thời phục vụ 

cho các nhu cầu chi phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

* Công tác an toàn kho quỹ: Các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh thường xuyên kiểm tra và thực hiện đúng các quy 

định về công tác an toàn kho quỹ và đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

b. Công tác tín dụng: 

* Huy động vốn: Tổng nguồn vốn tín dụng ước thực hiện đến 31/12/2014 là 

5.400 tỷ đồng, tăng 12,48% bằng 599 tỷ đồng so với cuối năm 2013, vượt 56% 

kế hoạch năm 2014. Nguyên nhân do chính sách lãi suất cơ bản của NHNN Việt 

Nam được duy trì ổn định, NHNN thực hiện tốt chính sách quản lý ngoại tệ và 

vàng, các Ngân hàng trên địa bàn tích cực tuyên truyền và áp dụng nhiều hình 

thức huy động khác nhau, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường. 

* Công tác đầu tư tín dụng: Tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến 

31/12/2014 là 8.900 tỷ đồng, tăng 13,17% so với năm 2013, vượt 31,7% kế 

hoạch, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 2.850 tỷ đồng, tăng 4,55% so với 

cuối năm 2013; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 6.050 tỷ đồng, tăng 17,75% so 

với cuối năm 2013; nợ xấu là 110 tỷ đồng, chiếm 1,24% tổng dư nợ.  

4. Cân đối thương mại 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 2014 ước đạt 33.400 ngàn USD, vượt 

4,38% so với kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu đạt 23.200 ngàn USD, vượt 28,9% 

kế hoạch. (Các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp đạt 11.700 ngàn USD, các 

đơn vị tỉnh bạn thực hiện xuất khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 8.300 ngàn USD, dịch 

vụ đạt 3.200 ngàn USD). Nhập khẩu đạt 10.200 ngàn USD, đạt 72,86% kế 

hoạch. (Các đơn vị trong tỉnh nhập khẩu trực tiếp đạt 3.000 ngàn USD, các đơn 

vị tỉnh bạn thực hiện nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 7.200 ngàn USD). 

Nhìn chung hoạt động xuất nhập khẩu năm nay đạt tương đối khá so với 

cùng kỳ năm trước, đạt và vượt mức kế hoạch năm 2014. Tập trung chủ yếu là 

xuất khẩu, giá trị xuất khẩu tăng so với thực hiện năm trước nhất là xuất khẩu 

trực tiếp địa phương. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong năm: Xi măng  trên 120 

ngàn tấn, thuốc lá trên 15 ngàn kiện, đồ dùng gia đình bằng nhựa trên 100 ngàn 

cái, đá xây dựng khoảng trên 2 ngàn m3, pin đèn trên 1.000 kiện, mỳ ăn liền trên 

15 ngàn kiện. Ngoài ra còn xuất khẩu một số mặt hàng khác như sắt, thép, gạch 

lát nền, tấm lợp, xỉ tro, xe máy, nilon đi mưa, hàng thực phẩm công nghệ (xuất 

sang Lào); chuối xanh, bông chít và một số dược liệu (xuất sang Trung Quốc). 

Nhập khẩu trong năm lại giảm đáng kể nhất là nhập khẩu trực tiếp địa phương 

vì năm nay hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như hàng tiêu dùng và hàng nông 

sản giảm mạnh. Ngoài ra còn một số mặt hàng nhập khẩu như gỗ từ nước bạn 

Lào do hạn chế khai thác và xuất khẩu gỗ nhằm bảo vệ môi trường. 
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III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, 

VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC 

1. Dân số, lao động, việc làm và đời sống dân cư 

a. Dân số, thất nghiệp, lao động, việc làm, đào tạo nghề 

Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 2014 ước tính 534.772 người, tăng  

1,42% so với năm 2013; trong đó nữ 266.923 người, chiếm 49,91%; nam 

264.105 người, chiếm 50,09%; dân số thành thị 80.263 người, chiếm 15,01%; 

dân số nông thôn 454.509 người, chiếm 84,99%. Ước năm 2014 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên là 16,5‰, tỷ lệ sinh 23,8‰, tỷ lệ chết 7,3‰, tỷ lệ tăng dân số chung 

1,42% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰. 

Ước năm 2014 tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,5%; tỷ lệ thiếu 

việc làm ở khu vực thành thị 1,6%, nông thôn là 7,2%. Trong năm ngoài việc 

duy trì việc làm thường xuyên cho 293.290 lao động, còn giải quyết việc làm 

mới cho khoảng 8.500 lao động; trong đó, thông qua nguồn vốn cho vay Quỹ 

quốc gia về việc làm 1.395 lao động, xuất khẩu lao động 50 người, thông qua 

tuyển dụng vào các cơ quan HCSN, đảng, đoàn thể: 185 người; còn lại  6.870 

lao động là thông qua các doanh nghiệp, CSSXKD, hộ kinh doanh cá thể và tự 

tạo việc làm. Cơ cấu lao động theo hướng tích cực: Lao động khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản 65,73% (giảm 2,13%); lao động khu vực công nghiệp, xây 

dựng 12,8% (tăng 1,06%); lao động khu vực dịch vụ 21,47% (tăng 1,07%). 

Toàn tỉnh tuyển mới và đào tạo nghề cho 7.875 lao động, tăng 0,76% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 98,43% kế hoạch, trong đó: Cao đẳng 120 người; trung 

cấp nghề 20 người; sơ cấp và dạy nghề 3 tháng 6.440 người (lao động nông 

thôn, thanh niên dân tộc thiểu số 6.050 người, đạt 95,27% kế hoạch).  

b. Đời số dân cư 

*. Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động: 

Những thay đổi về chính sách lao động, tiền lương, phụ cấp nhìn chung có 

tác động tốt đến CNVC lao động, tuy nhiên thu nhập của người lao động trong 

khu vực nhà nước mức tăng không đáng kể và duy trì ở mức ổn định, với tiền 

lương danh nghĩa trên, nhìn chung cuộc sống của người làm công ăn lương chỉ 

ổn định tạm thời, chưa có giá trị thặng dư để đảm bảo cho cuộc sống lâu dài. 

Theo báo cáo lao động thu nhập ước năm 2014 thì ngành có mức thu nhập bình 

quân cao nhất là ngành ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với mức thu 

nhập 8.406 ngàn đồng/người/tháng; ngành có mức thu nhập bình quân thấp nhất 

là ngành hành chính và dịch vụ hỗ trợ 4.115 ngàn đồng/người/tháng. Chênh lệch 

giữa ngành có mức thu nhập cao nhất và thấp nhất là 2,04 lần.  

*. Đời sống dân cư nông thôn: 

Dân cư nông thôn chiếm 84,99% dân số toàn tỉnh, đời sống chủ yếu phụ 

thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 
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vẫn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, tình trạng di dân trái phép vẫn còn 

xảy ra ở một số địa phương vùng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống 

và sản xuất. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của Đảng, 

chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng với các địa 

phương, cùng với việc được hưởng lợi từ các chương trình, dự án và chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của Nhà nước và tỉnh Điện Biên đã 

khuyến khích người dân tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp nhằm tăng thu 

nhập thoát nghèo, vươn lên làm giàu.  

Lũy kế từ ngày 15/12/2013 đến ngày 15/12/2014, trên địa bàn tỉnh có 

20.010 hộ với 89.139 nhân khẩu thiếu đói xảy ra tại 10 huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh. So với cùng kỳ năm trước số hộ thiếu đói tăng 5,32% bằng 1.011 hộ; 

số nhân khẩu thiếu đói giảm 16,56% bằng 17.700 nhân khẩu. Nguyên nhân thiếu 

đói chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, đời sống phụ thuộc vào nương rẫy chỉ có một 

vụ lúa, năng xuất cây trồng, vật nuôi thấp, các gia đình đông con, thiếu lao động, 

một số hộ có người mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó năm nay những hộ thuộc hộ 

chính sách, những người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn được rà soát trên toàn tỉnh và được trợ cấp gạo trong các tháng 

thiếu đói. Được sự quan tâm kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và từ 

nguồn đảm bảo của huyện, đã hỗ trợ 1.363,225 tấn gạo cho các hộ thiếu đói, góp 

phần ổn định tạm thời đời sống của người dân. 

2. Công tác an sinh xã hội 

* Thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng: 

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công:  

Đã thực thực hiện chi trả trợ cấp tháng 1 năm 2014 kịp thời cho các đối 

tượng người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng. Tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà cho 3.535 lượt gia đình là đối tượng người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền 1.039,9 triệu đồng, trong đó: Tặng quà của Chủ 

tịch nước cho 1.476 đối tượng với số tiền là 301 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà cho 58 gia đình người có công với số tiền là 35,6 triệu 

đồng. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.342 gia 

đình với số tiền là: 602 triệu đồng. UBND các xã, phường, thị trấn tặng quà cho 

138 gia đình chính sách với số tiền 25,6 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân đơn vị 

trong tỉnh tặng quà cho 521 gia đình với số tiền 75,7 triệu đồng. 

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, tỉnh Điện Biên đã tổ 

chức thăm hỏi, tặng 4.320 suất quà cho các gia đình chính sách, với tổng số tiền 

là 1.162,275 triệu đồng; trong đó: quà của Chủ tịch nước 1.463 suất bằng 296,4 

triệu đồng; quà của lãnh đạo tỉnh 71 suất bằng 35,5 triệu đồng; quà của các 

huyện, thị, thành phố 1.403 suất bằng 432,635 triệu đồng; quà của các xã, 
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phường 1.092 suất bằng 200,34 triệu đồng; quà của các doanh nghiệp, tổ chức, 

đoàn thể 291 suất bằng 197,4 triệu đồng. 

Về số sổ tiết kiệm: Năm 2014, Ban chỉ đạo Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" cấp 

huyện, thị xã, thành phố đã trích Quỹ "Đền ơn Đáp nghĩa" cấp huyện cùng với 

số tiền của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã tổ chức trao tặng 171 số tiết kiệm 

với số tiền 240 triệu đồng cho người có công với cách mạng. 

Nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết: Nhà tình thương từ nguồn hỗ 

trợ từ các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh trong năm đã thực hiện xây mới 

cho 5 nhà với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Nhà tình nghĩa trong năm 2014 đã 

xây mới và hoàn thành cho 51 nhà (2.735 triệu đồng), sửa chữa cho 111 nhà 

(2.145 triệu đồng). Nhà đại đoàn kết từ đầu năm đến nay Ủy ban MTTQ tỉnh đã 

phân bổ 7.030 triệu đồng làm 364 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo.  

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội:  

Đã chi trả trợ cấp tháng 01 năm 2014 cho các đối tượng bảo trợ xã hội kịp 

thời đầy đủ. Trợ cấp cứu đói đứt bữa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 

2014: Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã trích từ nguồn kinh phí đảm 

bảo xã hội của địa phương để trợ cấp cứu đói đứt bữa nhân dịp Tết Nguyên đán 

Giáp Ngọ cho 5.323 hộ (18.020 khẩu) với 270,3 tấn gạo. Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng quà cho 10.862 đối tượng là hộ nghèo, 

đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng với số tiền 

là 5.350,3 triệu đồng. 

- Quà tặng cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo 

trợ trên địa bàn, các đối tượng khác cụ thể: 

Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tiếp tục nuôi dưỡng 80 cháu tại 

Trung tâm Bảo trợ xã hội (trong đó có 9 cháu đang học chuyên nghiệp; 71 cháu 

đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm) và 134 cháu là trẻ em mồ côi tại Làng trẻ 

em SOS Điện Biên Phủ. Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đã vận động ủng hộ được 

trên 870 triệu đồng; cấp huyện trên 760 triệu đồng; cấp xã trên 200 triệu đồng. 

Nhân dịp tết Nguyên đán và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2014, tết trung thu 

trong toàn tỉnh đã thăm và tặng quà cho 2.600 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn; trao 140 xuất học bổng, tặng 73 chiếc xe đạp, tặng công trình vui 

chơi, trị giá 44 triệu đồng cho xã Huổi Só.  

Công tác chăm sóc người cao tuổi: Tổ chức chúc thọ cho 68 người cao tuổi 

100 tuổi và 376 người cao tuổi 90 tuổi và 265 người cao tuổi trên 100 tuổi. 

Công tác cứu trợ xã hội: Thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho 430.079 đối 

tượng chính sách xã hội, trong đó: 340.856 thẻ cho người thuộc hộ nghèo, dân 

tộc thiểu số; 3.700 thuộc hộ cận nghèo; 77.752 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; 7.771 

thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai hỗ trợ tiền điện cho 39.426 hộ nghèo 

và một số chương trình, hoạt động hỗ trợ khác. 
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* Kết quả thực hiện một số chương trình của Chính phủ và tỷ lệ hộ nghèo: 

Nghị quyết 30a của Chính phủ, Quyết định 167, CT 135 giai đoạn II, v.v… 

với mục tiêu hỗ trợ tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện giảm nghèo 

nhanh và bền vững, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư hiệu 

quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được 

bảo đảm, đời sống người dân trong tỉnh tương đối ổn định và từng bước được 

cải thiện. Theo báo cáo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo ước năm 2014 số hộ 

nghèo là 35.800 hộ, chiếm 31,49%, so với năm 2013 giảm 3,73%; số hộ cận 

nghèo là 10.294 hộ, chiếm 9,05%.  

3. Giáo dục và Đào tạo 

3.1. Kết quả năm học 2013-2014 

Kết thúc năm học 2013-2014 có 478 trường (Mầm non 165 trường, Tiểu 

học 174 trường, THCS 114 trường, THPT 29 trường) với 156.219 học sinh 

(Mầm non 42.326 trẻ, Tiểu học 62.685 học sinh, THCS 36.633 học sinh, THPT 

14.575 học sinh). Kết quả chất lượng giáo dục như sau: 

- Giáo dục mầm non: Chất lượng chăm sóc trẻ: 100% trẻ em nhà trẻ, mẫu 

giáo được được kiểm tra sức khoẻ định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Trẻ 

suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (vừa và nặng) là 1.849 chiếm 4,37%; trẻ em suy 

dinh dưỡng thể thấp còi (độ 1,2) chiếm 4,59% với 1.942 trẻ. 

- Giáo dục tiểu học: Xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ 62.022 học sinh, 

chiếm 99,9%; chưa thực hiện đầy đủ 61 học sinh, chiếm 0,1%. Xếp loại học lực: 

Môn Toán giỏi 27,21%; khá 33,03%; trung bình 37,25%; yếu 2,51%. Môn 

Tiếng việt giỏi 20,74%; khá 37,52%; trung bình 39,07%, yếu 2,67%. Số học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học 11.293, chiếm 96,91%. Học sinh lên lớp 

60.881 đạt 97,01%. 

- Giáo dục THCS: Hạnh kiểm tốt 66,02%, khá 28,07%, trung bình 5,80%, 

yếu 0,11%. Học lực giỏi 7,47%; khá 35,60%; trung bình 53,95%; yếu 2,71%; 

kém 0,26. Số học sinh THCS được xét công nhận tốt nghiệp 7.589 học sinh, đạt 

99,46%. Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi chiếm 43,95%. 

- Giáo dục THPT: Hạnh kiểm tốt 68,01%, khá 23,70%, trung bình 7,16%, 

yếu 1,13%. Học lực giỏi 4,96%, khá 36,84%, trung bình 41,55%, yếu 15,77%, 

kém 0,88%. Kết quả đỗ tốt nghiệp THPT 4.568 thí sinh, đạt 96,80%; xếp loại 

khá, giỏi 16,8%. 

- Tình hình học sinh bỏ học:  

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực yếu kém, một số em là lao động 

chính trong gia đình, đi lại khó khăn, ở xa trường, tập tục lạc hậu nên trong năm 

học 2013-2014 đã có 752 học sinh bỏ học, trong đó: Tiểu học 96 học sinh, 

THCS 235 học sinh, THPT 421 học sinh. Học sinh nữ 418 học sinh, học sinh là 

người dân tộc thiểu số 670 học sinh. 
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3.2.Tình hình năm học 2014-2015: 

Để chuẩn bị tốt cho việc dạy và học trong năm học mới, ngành Giáo dục và 

Đào tạo phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương triển khai việc 

tu sửa cơ sở vật chất, tăng cường xây dựng phòng học mới, bổ sung thiết bị, đồ 

dùng học tập, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học theo thống kê sơ bộ: Mầm non 

1.999 phòng học (47,37% phòng học kiên cố, 14,66% phòng học bán kiên cố, 

37,97% phòng học tạm). Tiểu học 3.322 phòng học (1.655 phòng học kiên cố, 

1.004 phòng học bán kiên cố, 663 phòng học tạm). THCS 1.458 phòng học 

(1.215 phòng học kiên cố, 128 phòng học bán kiên cố, 115 phòng học tạm). 

THPT 623 phòng học (612 phòng học kiên cố, 7 phòng học bán kiên cố, 4 

phòng học tạm). GDTX 74 phòng học (71 phòng kiên cố). 

Năm học 2014- 2015: Giáo dục mầm non 167 trường với 1.994 lớp và 

44.037 trẻ; tỷ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi đạt 15,1%; trẻ 3-5 tuổi đạt 95,28%. Giáo 

dục tiểu học 175 trường với 3.176 lớp và 63.740 học sinh; số học sinh được 

tuyển mới vào lớp 1 là 13.025 em. THCS 114 trường với 1.322 lớp và 39.754 

học sinh; số học sinh tuyển mới vào lớp 6 là 11.501 em. THPT 31 trường (02 

trường chưa hoạt động) với 504 lớp và 15.834 học sinh. GDTX: Có 08 trung 

tâm với 49 lớp bổ túc THCS và THPT với 1.469 học viên. Toàn ngành có 

11.216 giáo viên, trong đó: Mầm non 2.659 giáo viên; Tiểu học 4.699 giáo viên; 

THCS 2.609 giáo viên; THPT 1.159 giáo viên và GDTX 90 giáo viên. 

3.3. Đào tạo 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 03 trường cao đẳng:  Trường Cao đẳng Sư 

phạm; Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ Thuật, Tổng hợp và Trường Cao đẳng Y. 

01 trường Cao đẳng nghề. 

Tình hình thi tuyển vào các trường chuyên nghiệp: Hệ cao đẳng số học 

sinh được tuyển mới là 662 học sinh, đạt 89,55 so với chỉ tiêu tuyển sinh của 

các trường (trường Kinh tế Kỹ thuật đạt 25,63 %). Hệ trung cấp số học sinh 

được tuyển 851 học sinh, đạt 68,53% chỉ tiêu tuyển sinh của các trường (trường 

Cao đẳng Y đạt 36,9%). 

Trường Cao đẳng nghề: Số học sinh tuyển sinh 221 học viên (cao đẳng 

127 học viên; trung cấp 84 học viên). Tỷ lệ học sinh tuyển mới đạt thấp so với 

700 chỉ tiêu được giao của trường.  

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Cơ sở vật chất khám chữa bệnh được tăng cường, nhiều phương pháp ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật mới được áp dụng. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát 

dịch bệnh được triển khai quyết liệt; tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, 

nắng nóng kéo dài nên đã xuất hiện bệnh tiêu chảy, A(H5N1), bệnh dại, bệnh 

than, bệnh tay chân miệng,… nhưng đã được khoanh vùng và chữa trị kịp thời 
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nên không có dịch bệnh lớn xảy ra; công tác thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

được đảm bảo.  

Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 20/11/2014 

có 111/130 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố có người 

nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 7.541 ca nhiễm HIV, trong đó số mắc 

mới được phát hiện trong kỳ 330 ca; số nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS tích 

lũy 4.753 ca; tử vong do AIDS 2.942 ca; số người nhiễm HIV còn sống trên địa 

bàn quản lý được 4.080 ca đạt 88,7%. 

Năm 2014, đã xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm với 41 ca mắc (tử vong 0) 

và 30 ca mắc đơn lẻ (tử vong 0). Số vụ ngộ độc giảm 04 vụ so với cùng kỳ, số ca 

mắc giảm 08 ca so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ăn thức ăn biến chất, hóa chất 

bảo quản thực phẩm và ngộ độc nấm. 100% các vụ ngộ độc và ca ngộ độc thực 

phẩm được điều tra xác minh kịp thời. 

5. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

* Công tác thông tin tuyên truyền:  

Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo 

toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo kế 

hoạch được giao. Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2014, thời điểm diễn ra 

rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở nhiều quy mô chào mừng kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ngành chủ trì, phối hợp tổ chức. 

Thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính; 02 cuộc thanh tra chuyên ngành; 

02 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với PA83, PA81 Công an 

tỉnh tổ chức 06 đợt kiểm tra theo chương trình kế hoạch và 05 cuộc kiểm tra đột 

xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, với tổng số 98 lượt 

cơ sở được kiểm tra. Qua kiểm tra đã yêu cầu 05 cơ sở hoạt động billiards và 

snooker đảm bảo ánh sáng và niêm yết nội quy theo quy định; buộc tháo dỡ 43 

băng zôn và biển quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và 01 biển 

quảng cáo rượu ngoại; yêu cầu 12 cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo ánh sáng 

và độ ồn theo quy định; yêu cầu 26 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch niêm yết giá 

phòng, dịch vụ theo quy định. Xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà 

nước 15.000.000 đồng. 

* Hoạt động biểu diễn văn nghệ:  

Năm 2014, với sự kiện tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 

đã có rất nhiều chương trình nghệ thuật được biểu diễn, có chất lượng nghệ thuật 

cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân và du khách đến Điện Biên. 

Đoàn nghệ thuật tỉnh tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện tham gia tập 

luyện, biểu diễn; xây dựng được 2 chương trình mới, biên đạo dàn dựng lại 10 

chương trình, kịp thời tham gia những chương trình nghệ thuật lớn, phối hợp 
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biểu diễn các chương trình nghệ thuật khác phục vụ các sự kiện được tổ chức tại 

tỉnh. Tiêu biểu như: chương trình khai mạc, bế mạc, diễu hành văn hóa đường 

phố tại Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên năm 2014; chương trình nghệ thuật 

“Điện Biên Phủ bản hùng ca bất diệt”; chương trình diễu hành nghệ thuật tại Lễ 

mít tinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; chương trình nghệ thuật 

“Vì biển đảo thân yêu”... Kết quả thực hiện 75 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

vượt 15,4% kế hoạch; 45 buổi phục vụ vùng cao, đạt 100% kế hoạch; phục vụ 

200.000 lượt người xem, đạt 100% kế hoạch. Các hoạt động văn nghệ quần 

chúng tiếp tục có sự phát triển mạnh gắn với với các nhiệm vụ chính trị và các 

ngày lễ tết, góp phần khơi dậy bản sắc văn hóa các dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời 

sống tinh thần của nhân dân.  

b. Hoạt động thể dục thể thao: 

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2014 diễn ra từ ngày 26/3 đến 

30/3/2014 nội dung thi đấu của Đại hội có 14 môn với 76 nội dung thi đấu (10 

huyện, thị, thành phố và 10 cơ quan, đơn vị, ngành với trên 1.000 cán bộ, HLV, 

VĐV tham gia). 

Thể dục thể thao quần chúng: Toàn tỉnh tổ chức được 409 giải thi đấu thể 

thao ở các cấp, vượt 1,49% kế hoạch, trong đó ấp tỉnh tổ chức 10 giải, cấp 

huyện, ngành 94 giải, cấp xã 305 giải. Số người tập luyện TDTT thường xuyên 

là 125.700 người (chiếm 23,5% tổng số dân toàn tỉnh), vượt 0,8% kế hoạch; số 

gia đình thể thao là 16.500 gia đình (chiếm 14,15% tổng số gia đình toàn tỉnh), 

đạt 100% kế hoạch; có 340 câu lạc bộ TDTT cơ sở; số trường phổ thông thực 

hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa 400 trường. Toàn tỉnh hiện 

có 51 sân bóng đá (trong đó có 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo), 01 sân điền kinh, 11 

sân tennis, 70 nhà tập luyện và 08 bể bơi, 30 sân bóng rổ, 20 sân bóng ném, 180 

sân bóng chuyền ngoài trời, trên 300 sân cầu lông và các khu thể thao, vui chơi 

giải trí khác. 

Thể dục thể thao thành tích cao: Tiếp tục tập trung duy trì công tác tuyển 

chọn và huấn luyện vận động viên tuyến I ở các môn: cầu lông, điền kinh, võ cổ 

truyền, karate, cờ vua. Phối hợp với các Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện 

chương trình đào tạo từ xa cho tuyến II. Thành lập các đoàn VĐV tham dự các 

giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt 43 huy chương các loại, đạt 100% kế 

hoạch. Thành lập đoàn VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc tại Nam Định. 

c. Hoạt động du lịch: 

Trong năm diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ 

nên lượng khách đến thăm Điện Biên tăng đột biến. Dự ước lượng khách du lịch 

đến Điện Biên đạt 440.000 lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,6% so với năm 

2013 (khách quốc tế đạt 75.000 lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,5% so với năm 
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2013); tổng thu từ du lịch 540 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 24,5% so với 

năm 2013. 

6. Tai nạn giao thông 

Lũy kế từ 16/11/2013 đến 15/11/2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 

61 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 31 người chết, 73 người bị thương, 

trong đó: 39 vụ tai nạn giao thông làm 31 ngừời chết và 38 người bị thương; số 

vụ va chạm giao thông đường bộ là 22 vụ làm bị thương 35 người. So với cùng 

kỳ năm trước số vụ tai nạn tăng 14,71% bằng 5 vụ, số người chết giảm 6,06% 

bằng 2 người, số người bị thương tăng 123,53% bằng 21 người. Nguyên nhân 

của các vụ tai nạn và vi phạm an toàn giao thông chủ yếu vẫn do người tham gia 

giao thông sử dụng bia rượu, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, vượt đèn 

đỏ, có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện môtô, xe gắn máy tham 

gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.  

7. Thiệt hại thiên tai 

Năm 2014, do ảnh hưởng của các cơn bão đã xảy ra nhiều trận mưa trong 

đó có gió lốc và sét đánh trên địa bàn tỉnh Điên Biên đã gây thiệt hại về người 

và tài sản của nhà nước và nhân dân: Thiệt hại về người: 07 người chết (do sét 

đánh, sạt lở đất, lội qua suối); 23 người bị thương. Về tài sản: Số phai, đập, cống 

bị phá hủy 110 cái; số phai, đập, cống bị hư hỏng 34 cái; chiều dài kênh mương 

bị sạt lở cuốn trôi 11.422m, ước khối lượng đất đá sạt lở cuốn trôi là 

24.284,6m3; số cầu, cống bị hư hỏng 15 cái; chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở 

cuốn trôi 15.076,6m, ước khối lượng đất đá, bê tông, bị sạt lở 545.947,5m3. 

Thiệt hại về sản xuất kinh doanh: Làm ngập và hư hỏng 1.030,976 ha lúa (diện 

tích lúa bị mất trắng là 757,23ha); 0,2ha mạ bị ngập hư hỏng; hoa màu bị ngập 

hư hỏng 332,962ha (mất trắng 316,682ha); diện tích cây công nghiệp bị hư hỏng 

63,3ha; 103,47ha diện tích nôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng; số trâu, bò bị chết 14 

con; lợn chết 716 con, gia cầm 2.827 con. Thiệt hại về nhà ở: Số nhà ở bị đổ, 

sập, cuốn trôi 45 nhà; 42 nhà bị ngập nước và 788 nhà bị sạt lở, tốc mái; ngoài ra 

còn một số thiệt hại khác. Ước tổng giá trị thiệt hại là 156,41 tỷ đồng.  

UBND tỉnh Điện Biên đã có các công điện chỉ đạo việc chủ động ứng phó 

và tăng cường công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, khắc phục hậu quả; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 

đã chủ động di dời người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng 

của thiên tai; tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị chết, những gia đình bị thiệt 

hại nặng về tài sản với số tiền là 172,5 triệu đồng. Tiến hành nạo vét các kênh 

mương bị vùi lấp, gia cố phai tạm để đảm bảo nước sản xuất; huy động lực 

lượng tại chỗ tiến hành hót đất đá để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. 

Vận động bà con chủ động khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống. 
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8. Tình hình cháy, nổ và vảo vệ môi trường 

Số vụ cháy, nổ trong năm 2014 xảy ra 17 vụ cháy nhà dân tại thành phố 

Điện Biên Phủ; huyện Mường Nhé; huyện Nậm Pồ; ước thiệt hại 1.559 triệu 

đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện, bất cẩn khi nấu ăn và do bị 

người khác đốt.  

Số vụ vi phạm môi trường trong năm 2014 là 415 vụ, giảm 17,17% bằng 86 

vụ so với cùng kỳ năm trước; số vụ được sử lý là 401 vụ, với tổng số tiền xử 

phạt là 1.922,5 triệu đồng. Chủ yếu là khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.  

IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh năm 2014 đạt được một số kết 

quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày một cải thiện. Nền kinh tế duy trì 

được tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu 

dùng ổn định. Sản xuất một số ngành, lĩnh vực đạt khá. An sinh xã hội có 

chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế còn gặp khó khăn thách thức 

như: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện khách quan thời tiết, 

dịch bệnh; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, 

khả năng tiếp cận vốn khó, tồn kho sản phẩm vẫn ở mức cao. Để thực hiện tốt kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2015 các cấp, các ngành và địa 

phương cần triển khai thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau đây:  

- Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và hiệu quả, tạo điều kiện 

hỗ trợ thực sự cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cơ chế phù hợp và được cải thiện hơn về lãi 

suất vay cũng như điều kiện thủ tục để được vay vốn dễ dàng, tiện lợi nhất. Ưu 

tiên tín dụng đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phụ trợ, sử dụng nhiều lao động. 

Quản lý, kiểm soát nguồn tiền gửi và tín dụng cho vay của các ngân hàng 

thương mại để dòng tiền được sử dụng đúng mục đích theo chức năng được quy 

định đối với ngân hàng, đồng thời giảm lãi suất cho vay tương ứng với giảm lãi 

suất huy động. 

- Về nông nghiệp tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản, nhằm phát hiện xử lý kịp thời giảm tối đa tổn thất cho người 

nông dân. Chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 

sản xuất hàng hóa, đưa các loại cây, con giống có thời gian sinh trưởng ngắn và 

có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm. Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đẩy mạnh công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. 

- Triển khai tăng cường quản lý thị trường giá cả, trong đó cần kiểm soát 

chặt giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Chủ động ứng 

phó trước những biến động của thị trường. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
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các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá. Kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu 

qua biên giới. 

-Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp. Ngoài công nghiệp chế biến theo hướng sử dụng 

các sản phẩm nông, lâm thủy sản nghiên cứu phát triển công nghiệp hàng tiêu 

dùng, phục vụ sản xuất… Trong thu hút đầu tư phải chú ý thẩm định chặt chẽ về 

năng lực tài chính, ngành nghề đầu tư, tác động môi trường của các dự án. Đồng 

thời khuyến khích phát triển công nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng 

lượng nhưng đạt được hiệu quả trong sản xuất, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng 

và xuất khẩu.  

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp tục tìm kiếm để mở rộng thị trường 

xuất khẩu, tăng cường năng lực sản xuất và tính cạnh tranh của hàng hóa về giá 

cả, mẫu mã, tính năng nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng.  

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư. 

Thực hiện có hiệu quả cao chính sách ưu đãi tín dụng để có nhiều hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn; đồng thời tổ chức định hướng giúp 

đỡ các hộ gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích và hướng dẫn cách làm ăn, 

phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo nhanh 

và bền vững. Tập trung quan tâm các xã, thôn bản khó khăn. Triển khai các hoạt 

động giám sát trong thực hiện chương trình giảm nghèo và thực hiện đầy đủ các 

chính sách hỗ trợ cho người nghèo. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phòng ngừa và xây dựng kế hoạch phòng 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm ổn định sản xuất và đời sống. 

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên  năm 2014./. 
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