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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 

  NĂM 2016 TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Năm 2016, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách 

thức đan xen, là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 

2020, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa rất quan 

trọng, đồng thời cũng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 

Điện Biên trong những năm tiếp theo. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt 

các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế- 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; đẩy mạnh cải cách hành chính, 

tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã 

hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng 

đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội trong tỉnh 

tiếp tục phát triển, đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau: 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước năm 2016 theo giá 

so sánh năm 2010 đạt 9.078,81 tỷ đồng, tăng 6,83% so với cùng kỳ năm trước; 

trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 2.061,87 tỷ đồng, tăng 2,94%; 

khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.071,29 tỷ đồng, tăng 6,82%; khu vực dịch 

vụ đạt 4.691,0 tỷ đồng, tăng 8,53%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 254,65 

tỷ đồng, tăng 8,92%. Trong tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 0,68 điểm phần trăm; khu vực công 

nghiệp và xây dựng đóng góp 1,56 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 

4,34 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,25%. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) theo giá hiện hành ước 

năm 2016 đạt 12.174,20 tỷ đồng, tăng 9,11% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.910,04 tỷ đồng, tăng 3,32%; 

khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.938,87 tỷ đồng, tăng 9,31%; khu vực dịch 

vụ đạt 6.014,05 tỷ đồng, tăng 11,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 

311,23 tỷ đồng, tăng 11,60%. Về cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực giảm 

khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khu vực công nghiệp, xây dựng, khu 
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vực dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm cụ thể như sau: Khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,90%, giảm 1,34% so với cùng kỳ năm 

trước; khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 24,14%, tăng 0,04%; khu vực dịch 

vụ chiếm 49,40%, tăng 1,22%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,08%.  

2. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

2.1. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 ước đạt 1.019,50 tỷ 

đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,67% dự toán, trong đó: 

Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 996,86 tỷ đồng, tăng 5,77% 

so với cùng kỳ năm trước, vượt 3,36% dự toán (thu nội địa đạt 958,06 tỷ đồng, 

tăng 21,01% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,92% dự toán; thu hải quan đạt 

27,14 tỷ đồng, giảm 15,36% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10,76% dự toán). 

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 22,64 tỷ 

đồng, giảm 42,62% so với cùng kỳ năm trước, đạt 79,44% dự toán. Tuy nhiên, 

do điều kiện tự nhiên và xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn vì vậy để đảm bảo 

kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn, tỉnh đã có cơ chế tạo điều kiện cho các 

thành phần kinh tế tham gia kinh doanh qua đó vừa tăng nguồn thu cho Nhà 

nước lại tạo thêm việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người lao động.     

Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2016 ước đạt 10.718,59 tỷ đồng, giảm 

11,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi ngân sách nhà nước đạt 

6.112,86 tỷ đồng, giảm 13,84% so với cùng kỳ năm trước, vượt 12,17% dự toán, 

trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 764,36 tỷ đồng, giảm 46,29% so với cùng kỳ 

năm trước, vượt 43,15% dự toán; chi thường xuyên đạt 5.346,78 tỷ đồng, giảm 

5,69% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8,76% dự toán. Chi chuyển giao ngân 

sách đạt 3.956,50 tỷ đồng, giảm 18,30% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả nợ 

gốc 109,25 tỷ đồng, tăng 4,99% so với cùng kỳ năm trước, vượt 29,15% dự 

toán. Chi thực hiện mục tiêu quốc gia+ nhiệm vụ khác 306,05 tỷ đồng. Ngoài ra 

các khoản chi khác đều đạt chỉ tiêu và được thực hiện đảm bảo đúng Luật Ngân 

sách và dự toán giao đầu năm. 

2.2. Tài chính, ngân hàng 

* Thu, chi tiền mặt: Tổng thu tiền mặt ước thực hiện năm 2016 đạt 30.250 

tỷ đồng, tăng 12,73% bằng 3.415 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015. Tổng chi 

tiền mặt ước đạt 32.250 tỷ đồng, tăng 11,40% bằng 3.301 tỷ đồng so với thực 

hiện năm 2015. Bội chi tiền mặt 2.000 tỷ đồng. 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. 
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* Huy động vốn: Tổng nguồn vốn tín dụng ước thực hiện đến 31/12/2016 là 

7.900 tỷ đồng, tăng 14,44% bằng 997 tỷ đồng so với cuối năm 2015, vượt 44,4% 

kế hoạch. 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 

31/12/2016 là 13.300 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2015, vượt 32,67% kế 

hoạch, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 4.550 tỷ đồng, chiếm 34,21% tổng 

dư nợ, tăng 12,85% so với cuối năm 2015; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 8.750 

tỷ đồng, chiếm 65,79% tổng dư nợ, tăng 23,92% so với cuối năm 2015; nợ xấu 

là 148 tỷ đồng, chiếm 1,11% tổng dư nợ.  

3. Giá cả, lạm phát 

Năm 2016, 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 2016 tăng 3,88% 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 2,12% (nhóm lương thực giảm 2,07%, 

nhóm thực phẩm tăng 2,46%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,92%); nhóm 

đồ uống và thuốc lá tăng 3,15%; nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 4,48%; 

nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,35%; nhóm thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 3,50%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 66,75%; nhóm giao 

thông giảm 6,08%, bưu chính viễn thông giảm 0,12%; nhóm giáo dục tăng 

3,90%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,41%; nhóm hàng hóa dịch vụ 

khác tăng 3,95%; vàng tăng 1,28%; USD tăng 2,23%.  

* 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. 

4. Đầu tư, xây dựng 

4.1. Hoạt động đầu tư 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, trong quý IV/2016 các Sở, 

Ban, Ngành, Chủ đầu tư dự án, công trình đã tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đặc biệt là giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
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năm 2016. Tiếp tục rà soát lại tiến độ các công trình xây dựng cơ bản của tất cả 

các đơn vị trên toàn tỉnh đối với các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà 

nước phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, thực hiện điều chỉnh 

nguồn vốn đối với các chủ đầu tư chậm, không đảm bảo tiến độ và chất lượng 

công trình, tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và 

quản lý. Dự ước Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016 đạt 

7.687,73 tỷ đồng, tăng 8,31% so với thực hiện năm trước, đạt 94,98% kế hoạch, 

trong đó: Vốn Nhà nước đạt 4.972,38 tỷ đồng, tăng 18,23% so với thực hiện 

năm trước (vốn Trung ương quản lý đạt 2.760,22 tỷ đồng, tăng 28,38%; vốn địa 

phương quản lý ước đạt 2.212,16 tỷ đồng, tăng 7,63%). Vốn ngoài nhà nước đạt 

2.715,35 tỷ đồng, giảm 6,12% so với thực hiện năm trước.  

4.2. 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. Tuy vậy, hoạt động 

xây dựng năm 2016 vẫn gặp nhiều khó khăn, mặc dù có chương trình cho vay 

vốn ưu đãi song đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thể tiếp cận 

được do thiếu tài sản thế chấp, tình trạng nợ đọng vốn của một số doanh nghiệp 

xây dựng chưa được tháo gỡ nên khó để ngân hàng cho vay mới. Năng lực  theo 

mặt bằng của doanh nghiệp còn thấp, chưa có nhiều doanh nghiệp đủ sức vươn 

ra tìm kiếm việc làm ở các tỉnh khác. Dự ước giá trị sản xuất xây dựng theo giá 

hiện hành năm 2016 đạt 5.295,26 tỷ đồng, tăng 3,96% so với năm 2015. Chia 

theo loại hình sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 178,48 tỷ đồng, giảm 

2,16%; doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 4.161,34 tỷ đồng, tăng 1,49%; các 

loại hình khác ước đạt 955,45 tỷ đồng, tăng 17,78%. Chia theo loại công trình: 

Công trình nhà ở ước đạt 954,11 tỷ đồng, tăng 12,12%; công trình nhà không để 

ở ước đạt 1.063,63 tỷ đồng, tăng 6,77%; công trình xây dựng dân dụng ước đạt 

3.071,32 tỷ đồng tăng 1,15%; hoạt động xây dựng chuyên dụng ước đạt 206,21 

tỷ đồng, giảm 2,0%. 

5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

Dự ước năm 2016 có 90 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số 

vốn 610 tỷ đồng; đăng ký thay đổi, bổ sung cho 170 lượt doanh nghiệp. Nâng 

tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.070 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 

10.440 tỷ đồng và 172 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp 

ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại địa phương.  
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Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển. Dự 

ước năm 2016 thành lập mới 25 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký là 28 tỷ 

đồng. Tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay là 193 hợp tác 

xã với tổng số vốn đăng ký 267,288 tỷ đồng (bao gồm cả 83 HTX dự kiến giải 

thể vào cuối năm 2016); thêm 1.066 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 

181,202 tỷ đồng. Tổng số hộ kinh doanh đến thời điểm hiện nay là 14.663 hộ, 

tổng số vốn đăng ký 1.724,860 tỷ đồng 

Tiếp tục thực hiện sắp xếp các DNNN theo kế hoạch được duyệt. Đến nay 

đã hoàn tất việc thoái một phần vốn nhà nước ở 1/1 doanh nghiệp, thoái toàn bộ 

vốn nhà nước ở 8/11 doanh nghiệp, cổ phần hóa được 2/3 doanh nghiệp và đang 

tiếp tục thực hiện thoái hết phần vốn nhà nước ở 3 doanh nghiệp, tiếp tục thực 

hiện cổ phần hóa 1 doanh nghiệp còn lại.  

6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

6.1. Nông nghiệp        

a. Trồng trọt: 

- Cây hàng năm: Theo báo cáo sơ bộ toàn tỉnh gieo trồng được 100.550,47 

ha diện tích cây hàng năm các loại, tăng 0,75% so với thực hiện năm trước. 

Trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt trồng được 80.075,74 ha, tăng 1,13% 

so với thực hiện năm trước, đạt 99,77% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có 

hạt thu được 253.637,29 tấn, tăng 1,05% so với thực hiện năm trước, vượt 

0,41% kế hoạch. Diện tích, sản lượng một số cây chủ yếu so với thực hiện năm 

trước và kế hoạch như sau: Cây lúa gieo cấy được 50.098,2 ha, tăng 1,32%, đạt 

99,74% kế hoạch; sản lượng đạt 175.123,61 tấn, tăng 0,18%, vượt 0,1% kế 

hoạch. Trong năm 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; thường xuyên kiểm tra đồng 

ruộng, phát hiện và phun thuốc phòng trừ kịp thời không để sâu, bệnh hại cây 

trồng lây lan ra diện rộng. Thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt đợt rét đậm, rét 

hại kéo dài trong tháng 01/2016 đã làm nhiều diện tích lúa đông xuân bị thiệt hại 

phải gieo cấy lại đã làm giảm năng suất lúa. Cây ngô gieo trồng được 29.977,54 

ha, tăng 0,8%, đạt 99,82% kế hoạch; sản lượng thu được 78.513,68 tấn, tăng 

3,04%, vượt 1,11% kế hoạch. Cây lấy củ có chất bột gieo trồng được 8.844,42 

ha, giảm 2,13% so với thực hiện năm trước (cây sắn gieo trồng được 7.351,68 

ha, giảm 3,94%; sản lượng thu được 59.959,6 tấn, giảm 2,84%). Cây có hạt chứa 

dầu gieo trồng được 6.418,1 ha, tăng 0,76% (cây đậu tương gieo trồng được 

4.792,9 ha, giảm 1,56%, đạt 84,86% kế hoạch; sản lượng thu được 6.342,24 tấn, 

giảm 1,39%, đạt 82,86% kế hoạch). Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng được 

4.878,88 ha, tăng 1,21% so với thực hiện năm trước (Rau các loại gieo trồng 

được 4.010,06 ha, tăng 1,46%; sản lượng thu được 73.252,28 tấn, tăng 1,72% so 

với thực hiện năm trước). Mặc dù diện tích các loại cây trồng tăng hơn so với 
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thực hiện năm trước, xong do thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến 

năng suất, sản lượng các loại cây trồng, bên cạnh đó chi phí vật tư cho sản xuất 

nông nghiệp còn cao, trong khi giá bán nhiều loại nông sản thấp, nhiều loại nông 

sản sản xuất ra không có thị trường tiêu thụ nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất của bà con nông dân.  

- Cây lâu năm:  

Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 12.874,4 ha cây lâu năm, giảm 0,3%  

so với thực hiện năm trước. Diện tích trồng mới trong năm được 194,94 ha, 

giảm 70,09% so với thực hiện năm trước. Trong đó:  

Cây cao su diện tích hiện có 5.172,62 ha, đạt 100% so với thực hiện năm 

trước. Trong năm 2016 tỉnh Điện Biên không thực hiện trồng mới cây Cao su, 

nguyên nhân do chủ trương của Bộ Nông nghiệp ngừng đầu tư trồng mới cây 

Cao su tại khu vực Tây bắc. 

Cây cà phê diện tích hiện có 4.051,8 ha, giảm 2,03% so với thực hiện năm 

trước, đạt 95,16% kế hoạch (diện tích trồng mới 21,8 ha, giảm 76,38% so với 

thực hiện năm trước, đạt 16,27% kế hoạch). Diện tích cho sản phẩm 3.646,26 

ha, tăng 6,79% so với thực hiện năm trước; sản lượng thu được 3.759,64 tấn, 

giảm 40,86% so với thực hiện năm trước.  

Cây chè diện tích hiện có 606,26 ha, giảm 0,13% so với thực hiện năm 

trước (diện tích chè búp hiện có 577,36 ha, chiếm 95,23% tổng diện tích, được 

trồng tập trung ở huyện Tủa Chùa, đây là huyện có thổ nhưỡng, địa hình và khí 

hậu thích hợp với cây chè tuyết shan giống chè quý hiếm phát triển). Diện tích 

cây chè búp cho sản phẩm 295,3 ha, tăng 8,18% so với thực hiện năm trước; sản 

lượng sơ bộ thu được 85,05 tấn.  

Cây ăn quả diện tích hiện có 2.235,71 ha, tăng 3,11% (diện tích trồng mới 

123,26 ha). Các huyện có diện tích trồng khá lớn như:  Huyện Điện Biên 738 ha 

chiếm 33,01%, Điện Biên Đông 321,8 ha chiếm 14,39%, Mường Ảng 274,55 ha 

chiếm 12,28%, Tuần Giáo 223,15 ha chiếm 9,98%. Các loại cây ăn quả như 

chuối, dứa, chanh, sơn tra,… đem lại hiệu quả kinh tế cao nên được người dân 

đầu tư mở rộng diện tích và tăng năng suất cây trồng, dự án giảm nghèo tại 

huyện Điện Biên Đông hỗ trợ cây giống cho người dân trồng mới được 76,5 ha 

cây sơn tra cũng đã khuyến khích, 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.  
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b. Chăn nuôi  

Số lượng, sản lượng đàn gia súc, gia cầm theo kết quả điều tra chăn nuôi 

01/10/2016 so với thực hiện năm trước như sau: Đàn trâu 128.226 con, tăng 

2,45%; sản lượng thịt trâu hơi 2.148,57 tấn, tăng 2,44%. Đàn bò 52.844 con, 

tăng 5,56%; sản lượng thịt bò hơi 1.503,0 tấn, tăng 5,60%. Đàn bò tăng nguyên 

nhân do được chương trình 30a về giảm nghèo nhanh và bền vững hỗ trợ con 

giống cho dân. Đàn lợn 369.529 con, tăng 5,07%; sản lượng thịt lợn hơi 

11.119,40 tấn, tăng 5,57%. Đàn gia cầm 3.569,14 nghìn con, tăng 7,35%; sản 

lượng thịt gia cầm hơi 3.479,85 tấn, tăng 8,01% (đàn gà có 2.685,83 nghìn con, 

tăng 7,07%; thịt gà hơi 2.347,04 tấn, tăng 7,77%). Trứng gia cầm 63,51 triệu 

quả, tăng 6,19%. 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. 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 biến phức tạp, 

trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch bệnh và thiên tai gây thiệt hại không nhỏ trong 

chăn nuôi. Số lượng gia súc, gia cầm bị chết và tiêu huỷ từ đầu năm đến nay: 

Trâu, bò, ngựa 2.722 con; lợn 166 con; gia cầm 2.212 con; dê 328 con (số gia 

súc, gia cầm bị chết do thiên tai: 2.669 con trâu, bò; 74 con lợn; 328 con dê; 

2.177 con gia cầm). 

6.2. Sản xuất lâm nghiệp 

Trồng rừng và chăm sóc rừng: Toàn tỉnh trồng mới được 1.470,24 ha rừng 

tập trung, tăng 4,1 lần so với thực hiện năm trước (rừng sản xuất trồng mới được 

1.105,54 ha; rừng phòng hộ trồng mới được 364,7 ha). Số lượng cây lâm nghiệp 

trồng phân tán 2.755,3 nghìn cây, tăng 0,72% so với thực hiện cùng kỳ năm 

trước, vượt 175,53% kế hoạch. 

Bảo vệ rừng: Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 11.286,07 ha, xong do 

trình độ nhận thức thấp và tập quán canh tác trên nương rẫy của người dân sống 

ở vùng sâu, vùng xa nên những hành vi vi phạm lâm luật vẫn xảy ra ở hầu hết 

các địa phương. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 658 vụ vi phạm 

về quy định quản lý bảo vệ rừng, trong đó: Cháy rừng 51 vụ, diện tích rừng bị 

cháy 969,17 ha (cháy rừng phòng hộ 447,07 ha, rừng sản xuất 43,61 ha, rừng 

đặc dụng 2 ha), tăng 87,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh 

hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong tháng 01 đã làm nhiều diện tích 

rừng bị chết, cây bị gãy đổ, rụng lá, thảm thực vật tầng dưới bị chết tạo ra lượng 

vật liệu cháy lớn trong rừng, các vụ cháy rừng diễn ra trên diện rộng; phá rừng 
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trái phép 235 vụ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, diện tích bị chặt phá 

184,88 ha, tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước; khai thác rừng trái phép 11 vụ, 

khối lượng gỗ khai thác 230,47 m3; vi phạm các quy định chung của Nhà nước 

về BVR 11 vụ; mua bán, vận chuyển, cất giữ,… lâm sản trái phép 350 vụ. Cơ 

quan chức năng thu giữ 134,08 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 33,39 m3). Tổng số 

tiền thu nộp trong năm là 3.999,78 triệu đồng.  

Khai thác lâm sản: Dự ước sản lượng gỗ khai thác được 16.860 m3, giảm 

9,11% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được 

865.009 ste, giảm 3,04% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; tre, luồng khai 

thác được 2.044,05 nghìn cây, giảm 0,29% so với thực hiện năm trước; nứa khai 

thác 1.679,85 nghìn cây, giảm 3,51% so với thực hiện năm trước.  

6.3. Thủy sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 2.168,2 ha. Mô hình nuôi cá lồng trên 

các hồ chứa nước vẫn được quan tâm đầu tư mở rộng, toàn tỉnh hiện có 163 

lồng, bè nuôi trồng thủy sản với tổng thể tích 15.540 m3, trong đó: Nuôi cá rô 

phi đơn tính 97 lồng, cá trắm 36 lồng, cá chép 20 lồng, cá lăng 10 lồng. 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. Tuy nhiên đợt rét đậm, rét hại trong tháng 01 đã 

làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loại thủy sản nuôi trồng, 

đặc biệt cá rô phi là loài cá có khả năng chống chịu rét kém. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác năm 2016 được 

2.526,66 tấn, tăng 13,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi 

trồng được 2.277,73 tấn, tăng 15,11% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ 

sản khai thác được 248,93 tấn, giảm 2,80% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra 

các cơ sở nuôi ươm cá giống đã sản xuất được 195,63 triệu con cá giống để 

cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

7. Sản xuất công nghiệp  

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2016 tăng 9,39% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,42%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,90%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 30,27%; cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,89%. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 11/2016 tăng 

22,48% so với tháng trước và tăng 4,75% với cùng kỳ năm trước. Do vào tháng 

cuối năm các công trình vào giai đoạn hoàn thiện nên sản phẩm tiêu thụ tăng 

chủ yếu thuộc ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: Xi măng tăng 37,24% so 

với tháng trước, tăng 33,3% với cùng kỳ năm trước, sản phẩm cấu kiện khác và 
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bộ phận của chúng bằng sắt, thép tăng 60,54% so với tháng trước nhưng lại 

giảm 33,14% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 

01/12/2016 tăng 3,75% so với tháng trước, tăng 11,2% so với tháng cùng kỳ 

năm trước. 

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời 

điểm 01/12/2016 tăng 0,79% so với tháng trước, tăng 3,01% so với tháng cùng 

kỳ năm trước (doanh nghiệp nhà nước giảm 4,24%; doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh tăng 13,1%). 

Dự ước GTSX ngành công nghiệp theo giá so sánh 2010 năm 2016 đạt 

2.220,32 tỷ đồng, tăng 8,37% 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 111,46 tỷ đồng, tăng 4,66%; công nghiệp chế biến đạt 1.806,85 tỷ đồng, tăng 

5,78%; sản xuất phân phối điện, ga đạt 260,46 tỷ đồng, tăng 32,83%; cung cấp 

nước và xử lý rác thải đạt 41,55 tỷ đồng, tăng 9,08%. 

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới cần có sự 

phối hợp từ hai phía: Về phía các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và 

cấp có thẩm quyền, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh 

nghiệp, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và có biện pháp 

hỗ trợ, tư vấn thông tin kịp thời theo biến động của thị trường nhằm giúp doanh 

nghiệp tiêu thụ tối đa sản phẩm tồn kho. Về phía cơ sở sản xuất công nghiệp, 

ngoài cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giám đốc, chủ cơ sở cần nỗ lực 

phát huy nội lực, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, lựa chọn 

giải pháp an toàn, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, cân đối nguồn vốn đầu tư, 

điều tiết số lượng lao động phù hợp với phương án sản xuất, tiết kiệm chi phí, 

tăng vòng luân chuyển vốn lưu động để giảm bớt gánh nặng lãi suất tiền vay. 

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

8.1. Thương mại, dịch vụ  

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Năm 2016, 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 

2016 đạt 7.609,20 tỷ đồng, tăng 11,44% so với năm trước, trong đó: Phân theo 

thành phần kinh tế so với cùng kỳ năm trước: Kinh tế Nhà nước đạt 1.319,67 tỷ 

đồng, tăng 3,93%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 6.289,53 tỷ đồng, tăng 13,16% 

(kinh tế tập thể đạt 2,42 tỷ đồng, tăng 5,23%; kinh tế cá thể đạt 3.646,98 tỷ 

đồng, tăng 9,54%; kinh tế tư nhân đạt 2.640,13 tỷ đồng, tăng 18,58%. Một số 

nhóm có chiếm tỷ trọng cao so với cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực 

phẩm đạt 2.171,15 tỷ đồng, chiếm 28,53%, tăng 10,90%; nhóm xăng, dầu các 
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loại đạt 1.244,99 tỷ đồng, chiếm 16,36%, tăng 3,75%; nhóm gỗ và vật liệu xây 

dựng đạt 1.066,51 tỷ đồng, chiếm 14,02%, tăng 4,89%. 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.   

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016 đạt 316,68 tỷ đồng, tăng 

5,62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 29,84 tỷ đồng, 

tăng 9,54%; dịch vụ ăn uống đạt 286,83 tỷ đồng, tăng 5,67%.  

8.2. Hoạt động xuất, nhập khẩu 

Giá trị xuất, nhập khẩu ước năm 2016 đạt 46.490,56 nghìn USD, tăng 

16,31% so với thực hiện năm 2015, vượt 3,3% kế hoạch. Trong đó: Xuất khẩu 

đạt 30.479,6 nghìn USD, tăng 33,6% so với năm 2015 ( các đơn vị trong tỉnh 

xuất khẩu trực tiếp đạt 12.450,6 nghìn USD; các đơn vị tỉnh bạn xuất qua địa 

phương đạt 13.129 nghìn USD; dịch vụ đạt 4.900 nghìn USD). Nhập khẩu đạt 

16.010,96 nghìn USD, giảm 6,67% so với năm 2015 (các đơn vị trong tỉnh nhập 

khẩu trực tiếp đạt 8.012,96 nghìn USD; đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương đạt 

7.998 nghìn USD). Năm 2016, nhìn chung tình hình xuất, nhập khẩu trên địa 

bàn tỉnh gặp một số khó khăn nhất định như: Số lượng doanh nghiệp tham gia 

xuất, nhập khẩu giảm so với năm trước, các mặt hàng xuất, nhập khẩu còn nhiều 

hạn chế, mặt hàng xuất khẩu của tỉnh tự sản xuất mới chỉ có một số sản phẩm 

chủ yếu như vật liệu xây dựng như: Xi măng, đá xây dựng, sỉ tro, chiếm trên 

40% giá trị xuất khẩu; còn lại các mặt hàng xuất khẩu khác đều được mua từ 

tỉnh bạn như: Sắt, thép, xe máy, pin đèn, thuốc lá, đồ dùng bằng nhựa, ni lông, 

mỳ ăn liền…. Riêng mặt hàng xuất khẩu là hàng nông sản của địa phương còn 

mang tính chất mùa vụ; tỉnh chưa quy hoạch và có các vùng chuyên canh để sản 

xuất, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng hướng xuất khẩu ổn định lâu dài.  

8.3. Hoạt động Vận tải  

Tổng doanh thu hoạt động vận tải ước năm 2016 đạt 520,84 tỷ đồng, tăng 

14,48% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 

155,06 tỷ đồng, tăng 12,37% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng 

hóa đạt 365,02 tỷ đồng, tăng 15,36% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng 

hành khách vận chuyển ước năm đạt 1.121,81 nghìn hành khách, tăng 6,71% so 

với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách luân chuyển đạt 223,26 triệu 

hành khách.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,18%. Khối lượng hàng hóa vận 

chuyển đạt 2.869,77 nghìn tấn, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Khối 

lượng hàng hóa luân chuyển đạt 122,70 triệu tấn.km; tăng 5,8% so với cùng kỳ 

năm trước. Nhìn chung kết quả hoạt động vận tải năm 2016 tương đối thuận lợi, 
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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. Các chương 

trình, dự án tiếp tục được đầu tư có hiệu quả, đặc biệt là chương trình xây dựng 

nông thôn mới đã và đang tiếp tục được triển khai; nhiều tuyến đường liên xã, 

huyện được xây dựng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải 

phát triển; chỉ số giá xăng, dầu tuy có biến động tăng nhưng ở mức thấp. 

* Vận tải hàng không: Doanh thu dịch vụ cảng hàng không năm 2016 ước 

đạt 4.319,09 triệu đồng, tăng 38,43% so với năm 2015. Số lượt khách thông qua 

cụm cảng hàng không ước đạt 69.501 lượt khách, giảm 18,86% so với năm 

2015 (chiều khách đi 34.195 lượt khách; chiều khách đến 35.306 lượt khách). 

*Bưu chính viễn thông:  

Doanh thu hoạt động bưu chính ước năm 2016 đạt 48,41 tỷ đồng, tăng 

1,73% so với năm 2015, đạt 96,82% kế hoạch. Doanh thu hoạt động viễn thông 

đạt 424,51 tỷ đồng, tăng 23,59% so với năm 2015, vượt 11,71% kế hoạch. 

Ước tính đến hết năm số thuê bao điện thoại cố định có 14.200 thuê bao, 

giảm 2,45% so với cùng kỳ năm trước. Số thuê bao điện thoại di động 410.307 

thuê bao, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước. Số thuê bao internet 18.149 

thuê bao, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm trước. 

II. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

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 2016 ước tính 557.411 người, tăng 

1,76% so với năm 2015; trong đó nữ 278.669 người, chiếm 49,99%; nam 

278.742 người, chiếm 50,01%; dân số thành thị 84.012 người, chiếm 15,07%; 

dân số nông thôn 473.399 người, chiếm 84,93%. Ước năm 2016 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên là 16,7‰, tỷ lệ sinh 23,9‰, tỷ lệ chết 7,2‰, tỷ lệ tăng dân số chung 

1,76% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,4‰. 

Ước năm 2016, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 8.585 lao 

động, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1% kế hoạch, trong đó: Xuất 

khẩu lao động 50 người, giảm 28,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt 50% so với 

kế hoạch; thông qua Quỹ cho vay về việc làm 900 lao động; cung ứng lao động 

cho các các doanh nghiệp và khu công nghiệp ngoài tỉnh 550 lao động đi làm 

việc tại các tỉnh như Thái Nguyên,  Bắc Ninh.  

Năm 2016 đã đào tạo nghề cho 7.895 người, đạt 98,69% kế hoạch (cao 

đẳng 82 người, trung cấp 197 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 

tháng 7.616 người). Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và 

dạy nghề năm 2014, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2015 và ngân sách của các huyên, thị xã đã hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn theo 

chính sách của Đề án 1956 cho 5.316 lao động nông thôn.  
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b. Đời số dân cư 

*. Đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động: Năm 2016, 

tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

vẫn giữ được ổn định, đã tạo điều kiện đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống 

cho người lao động. Từ ngày 01/5/2016 tăng lương cơ bản lên 1.210.000 

đồng/tháng dẫn tới thu nhập của người lao động đã tăng lên đáng kể. Ước năm 

2016, thu nhập người lao động (trong khu vực nhà nước) khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản là 5.405 ngàn đồng/người/tháng, khu vực công nghiệp và xây 

dựng là 7.512 ngàn đồng/người/tháng, khu vực dịch vụ là 7.207 ngàn 

đồng/người/tháng.  

*. Đời sống dân cư nông thôn: Đời sống dân cư khu vực nông thôn năm 

2016 trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết và dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, sâu bệnh cây trồng diễn biến phức tạp. Xong 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 và các địa phương, cùng với việc được đầu tư hỗ trợ từ các 

chương trình, dự án và chính sách trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

của tỉnh đã tạo điều kiện giúp nông dân trong tỉnh phát triển sản xuất và đạt 

được những kết quả đáng kể. 

* Tình trạng thiếu đói trong dân cư: Lũy kế từ 15/12/2015 đến ngày 

15/12/2016 trên địa bàn tỉnh có 22.468 hộ với 101.704 nhân khẩu thiếu đói xảy 

ra tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (chiếm 18,77% số hộ và 18,26% số 

nhân khẩu toàn tỉnh). So với cùng kỳ năm trước số hộ thiếu đói tăng 3,67% bằng 

796 hộ; số nhân khẩu thiếu đói tăng 2,66% bằng 2.636 nhân khẩu. Nguyên nhân 

thiếu đói chủ yếu là vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào dân tộc thiểu số, 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, chi tiêu không hợp lý, một số hộ có người 

mắc tệ nạn xã hội. Được sự quan tâm kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền 

và từ nguồn đảm bảo của huyện, đã hỗ trợ 1.803,93 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 chính sách ưu đãi người có công: Năm 2016, các cấp, các 

ngành đã kịp thời quan tâm thăm hỏi các gia đình thuộc diện chính sách, gia 

đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số 9.016 suất quà trị giá 2.372,89 triệu đồng 

(quà của Chủ tịch nước 2.970 suất trị giá 790,74 triệu đồng; quà từ các nguồn 

xã hội hóa, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 6.046 suất trị giá 1.582,15 triệu đồng). Đã 

thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng là người có công 

với cách mạng. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng 

chính sách, người có công trong năm 2016 tỉnh Điện Biên đã thực hiện được 
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như sau: tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng; sửa chữa và làm mới cho 47 

nhà tình nghĩa trị giá 1.160 triệu đồng, 24 nhà tình thương trị giá 814 triệu đồng 

và 58 nhà đại đoàn kết trị giá 1.377 triệu đồng. 

*. Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Ước thực hiện năm 2016, trợ cấp 

xã hội tại cộng đồng cho 14.037 người, kinh phí thực hiện trên 86.391 triệu 

đồng. Nuôi dưỡng 230 trẻ em mồ côi tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bản 

tỉnh và 08 người tâm thần tại Trung tâm tâm thần tỉnh Phú Thọ và Sơn La. 

Trang cấp dụng cụ chỉnh hình, xe lăn và trợ giúp y tế cho 200 đối tượng. Trên 

địa bàn toàn tỉnh còn 8.525 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ khoảng 4% 

trên tổng số trẻ em (giảm 640 em so với năm 2015), 100% trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức (trợ giúp về y tế, giáo dục, trợ cấp 

thường xuyên tại cộng đồng, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp 

lý). Duy trì việc quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt 98,5%; 

77/130 xã phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ 

em, đạt tỷ lệ 59,2%, tăng 5 xã so với năm 2015; phẫu thuật miễn phí cho 160 trẻ 

khuyết tật các loại (trong đó có 17 trẻ được phẫu thuật tim bẩm sinh); duy trì các 

mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 15 xã thuộc 4 huyện 

dự án, hiện có 872 trẻ được đưa vào hồ sơ quản lý, can thiệp và trợ giúp. Cấp 

phát thẻ BHYT cho 440.881 đối tượng chính sách xã hội, tăng 24.978 đối tượng 

so với năm 2015. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe người già đã tổ chức chúc 

thọ, mừng thọ cho 278 người cao tuổi 90 tuổi và 65 người cao tuổi 100 tuổi. 

* Kết quả thực hiện một số chương trình của Chính phủ và tỷ lệ hộ nghèo: 

Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình nông thôn mới. 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. Với các 

chương trình giảm nghèo nhanh của Chính phủ cũng như của tỉnh thì ước năm 

2016 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn 

cao là 44,94%, giảm 3,21% so với năm 2015 và tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,05% 

(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020). 

3. Giáo dục và Đào tạo 

3.1. Kết quả năm học 2015-2016 

Tính đến hết năm học 2015-2016 có 491 trường (Mầm non 171 trường, 

Tiểu học 174 trường, THCS 115 trường, THPT 32 trường) với 167.376 học sinh 

(Mầm non 48.915 trẻ, Tiểu học 64.194 học sinh, THCS 40.491 học sinh, THPT 

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

- Giáo dục mầm non: Tỷ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi đi nhà trẻ đạt 16.4% (tăng 

2,4%); cháu mẫu giáo 3-5 tuổi đạt 96%; trẻ 5 tuổi đạt 99,2%. 100% trẻ em nhà 
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trẻ, mẫu giáo đến trường được đảm bảo về  thể chất, tinh thần. Trẻ suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân chiếm 3,5%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 4,3%.  

- Giáo dục tiểu học: Số học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học 

đạt 98,6% (tăng 0,2% so với năm học trước); số học sinh được các cấp khen 

thưởng là 27.222 học sinh, đạt 42,8%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình 

tiểu học là 97,2% (tăng 0,5%). 

- Giáo dục THCS: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THCS đạt 42,05%; học lực 

trung bình 55,61%; học lực yếu, kém chiếm 0,29%. Xét công nhận tốt nghiệp 

THCS 8.643 đạt 99,62%, tăng 3,6% so với năm trước.  

- Giáo dục THPT: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THPT chiếm tỷ lệ 70,7%;  

học lực trung bình 28,58% và học lực yếu kém 0,72%. Kết quả đỗ tốt nghiệp 

THPT: 4.078 thí sinh, đạt 94,53%. 

- 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 2015-2016 đã có 661 học sinh bỏ học, giảm 

27,36% so với năm học trước, trong đó: Tiểu học 100 học sinh, THCS 173 học 

sinh, THPT 388 học sinh.  

3.2.Tình hình năm học 2016-2017: 

 Năm học 2016- 2017: Mầm non là 172 trường, tổng số 2.841 phòng học 

với 2.209 nhóm, lớp và 51.671 trẻ. Tiểu học 176 trường, tổng số 3.465 phòng 

học với 3.140 lớp và 65.510 học sinh. THCS 125 trường, tổng số 1.474 phòng 

học với 1.319 lớp và 42.875 học sinh. THPT 32 trường, tổng số 672 phòng học 

với 498 lớp và 15.753 học sinh. GDTX có 08 trung tâm mở được 39 lớp bổ túc 

THCS và THPT với 1.019 học viên. Toàn ngành có 3.076 giáo viên Mầm non; 

4.535 giáo viên Tiểu học; 2.742 giáo viên THCS; 1.182 giáo viên THPT. 

3.3. Đào tạo:  

Trên địa bàn toàn tỉnh có 03 trường Cao đẳng: Trường Cao đẳng Sư phạm; 

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật và Trường Cao đẳng Y. Tình hình tuyển 

sinh của các trường chuyên nghiệp năm học mới như sau: Trường Cao đẳng Y tế 

năm 2016 đã tuyển sinh được 143/450 chỉ tiêu được giao (hệ cao đẳng 87/100 

chỉ tiêu; 156/350 hệ trung cấp). Trường Cao đẳng Kinh tế- Kĩ thuật tuyển sinh 

được 288/420 chỉ tiêu cao đẳng được giao. Trường Cao Đẳng Sư Phạm tuyển 

sinh được 163/180 chỉ tiêu cao đẳng được giao; 41/240 chỉ tiêu trung cấp được 

giao. Các trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển dựa vào kết quả học tập 

trung học phổ thông của thí sinh và dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông 

Quốc gia. 

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

* Tình hình dịch bệnh: Kiểm soát và khống chế thành công các vụ dịch trên 

địa bàn, không có dịch lớn xảy ra; tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm 
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gây dịch và xử lý kịp thời. Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ dịch 

với 449 ca mắc, không có ca nào tử vong.  

* Công tác phòng chống dịch: Củng cố hệ thống giám sát và tăng cường 

triển khai giám phát hiện, giám trong tâm trong điểm các vùng nguy cơ cao, 

vùng có ổ dịch cũ, vùng sâu, xa, vùng biên giới; chẩn đoán điều trị triệt để kịp 

thời các ca bệnh đầu tiên; khoanh vùng, xử lý triệt để kịp thời các ổ dịch mới 

phát sinh, nhất là các vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ và vùng sâu, vùng xa biên 

giới; xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch; kiện toàn Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch ở người của tỉnh; kiện toàn đội cấp cứu lưu động phòng 

chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng đủ thuốc, hóa chất, vật tư để chủ động đối phó với 

dịch, nhất là khi có tình huống khẩn cấp; chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly để 

điều trị bệnh nhân nghi ngờ cúm A(H1N1), cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), đặc 

biệt là Hội chứng nhiễm khuẩn hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona 

(MERS-CoV);... Đồng thời tích cực, chủ động giám sát và triển khai các biện 

pháp phòng chống chủ động các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch như: Sốt rét, 

thương hàn, lỵ, tiêu chảy, sốt phát ban, thuỷ đậu, viêm não Nhật Bản B.  

* Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS: Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn 

biến phức tạp, tính đến 20/11/2016 có 112/130 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 

huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 

6.867 ca nhiễm HIV (số mắc mới được phát hiện trong kỳ 468 ca); số nhiễm 

HIV chuyển giai đoạn AIDS tích lũy 5.210 ca; tử vong do AIDS 3.469 ca; số 

người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn quản lý được 3.195 ca, tỷ lệ còn sống 

quản lý được 94%. Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số 0,57%. 

* Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổ chức thực hiện tốt các hoạt 

động tuyên truyền; công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp 

Tết Nguyên Đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Tết 

Trung Thu năm 2016 và các ngày lễ lớn của tỉnh. Đã tổ chức 36 đoàn thanh, 

kiểm tra liên ngành các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn toàn tỉnh trong 03 đợt cao điểm. Ngoài ra, tổ chức 02 đoàn 

thanh kiểm tra chuyên ngành ATTP và giám sát định kỳ công tác VSATTP 22 

đợt. Đã thanh, kiểm tra được 2.585 lượt cơ sở. Trong đó: Số cơ sở đạt tiêu chuẩn 

2.168 (chiếm 83,9%), số cơ sở vi phạm 417 (chiếm 16,1%). Nguyên nhân vi 

phạm chủ yếu không khám sức khỏe cho người lao động, không sử dụng trang 

phục bảo hộ lao động theo quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng, điều kiện vệ sinh 

khu vực chế biến, sản xuất và trang thiết bị dùng để chế biến, sản xuất không 

đảm bảo. Trong năm 2016 đã xảy ra 05 vụ ngộ độc thực phẩm với 34 ca mắc và 

32 ca mắc đơn lẻ (không có ca nào tử vong. 

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

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 
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Trong năm 2016, Đoàn nghệ thuật tỉnh dàn dựng 05 chương trình nghệ 

thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị: Chương trình chào đón năm 2016 (tết dương 

lịch) và tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021; chương trình nghệ thuật Đón Giao thừa 

"Mừng Đảng, Mừng xuân Bính Thân năm 2016”; chương trình Khai mạc Lễ hội 

Hoa Ban năm 2016 và lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch 

quốc gia Điện Biên Phủ- Pá Khoang; chương trình kỷ niệm 126 năm Ngày sinh 

nhật Bác (19/5/1890-19/5/2016); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016- 2021); chương 

trình nghệ thuật chào mừng 71 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 

19/8/2016) và Quốc khánh (02/9/1945- 02/9/2016). Tổ chức 113 buổi biểu diễn, 

phục vụ 220 nghìn lượt người xem, vươṭ 2% kế hoạch. Duy trì mức hưởng thụ 

nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ cho 

nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. 

b. Công tác thanh kiểm tra: Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan như: 

Phòng PA81, phòng PA83, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại Vụ, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên phủ tổ 

chức 05 đợt kiểm tra liên ngành với tổng số 135 tổ chức, cá nhân hoạt động văn 

hóa, thể thao và du lịch trong đó: 58 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, 01 cơ sở 

kinh doanh lữ hành; 06 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; 43 cơ sở hoạt động 

quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo; 27 cơ sở hoạt động kinh doanh 

karaoke. Sau các đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt 

động kinh doanh dịch vụ 

c. Hoạt động thể dục, thể thao 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Điện Biên tiếp tục được duy trì 

và có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Dự ước số người dân tích 

cực tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2016 đạt 142,2 ngàn 

người, chiếm 25,5% dân số toàn tỉnh, tăng 2,5% so với năm 2015, đạt 100% kế 

hoạch. Có 18.270 gia đình thể thao, chiếm 15,6% tổng số gia đình toàn tỉnh, 

tăng 5,6% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch. Có 360 câu lạc bộ TDTT cơ sở, 

tăng 2,9% so với  năm 2015, đạt 100% kế hoạch; 490 trường thực hiện đầy đủ 

chương trình giáo dục thể chất nội khóa. Trong năm 2016 toàn tỉnh tổ chức 420 

giải thi đấu thể dục, thể thao quần chúng (Cấp tỉnh 11 giải; cấp huyện, ngành 94 

giải; cấp xã 315 giải).  

Thể thao thành tích cao: Trong năm, tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao 

chất lượng huấn luyện, đào tạo các lớp năng khiếu bán tập trung và tập trung: Số 

vận động viên được đào tạo 32 VĐV tuyến I và 147 VĐV tuyến II, đạt 100% kế 
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hoạch. Tham dự 14 giải thi đấu ngoài tỉnh, vươṭ 55,6% kế hoạch; số huy chương 

đạt được 51 HC các loại (18 HCV, 9 HCB, 24 HCĐ), vươṭ 30,77% KH năm. 

Năm 2016 có 02 lượt VĐV kiện tướng, 4 lượt vận động viên đạt đẳng cấp cấp I, 

vươṭ 100% kế hoac̣h.   

d. Hoạt động du lịch: Năm 2016 đón khoảng 480 ngàn lượt khách, tăng 

14% so với năm 2015, vươṭ 6% kế hoạch (khách quốc tế ước đạt 80 ngàn lượt, 

tăng 14,2% so với năm trước, vươṭ 4% kế hoạch). Tổng thu từ hoạt động du lịch 

ước đạt trên 710 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2015, vươṭ 23,5% kế hoạch. Số 

ngày lưu trú bình quân khách nội địa và quốc tế đạt 2,3 ngày/người. Hoạt động 

du lịch đã giải quyết việc làm cho trên 12 ngàn lao động trong toàn tỉnh (có 

khoảng 5.000 lao động trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp). 

6. Tai nạn giao thông:  

Từ 16/11/2015 đến 15/11/2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 47 vụ tai 

nạn và va chạm giao thông, làm 35 người chết, 40 người bị thương. So với cùng 

kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 20,3% bằng 12 vụ, số người chết 

tăng 29,6% bằng 8 người, số người bị thương giảm 35,5% bằng 22 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, v.v...   

7. Thiệt hại thiên tai 

Từ đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra rét đậm, rét hại và 

nhiều đợt mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy gây ra lũ trên các sông suối làm 

thiệt hại về người và sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: Số người chết 3 người; 

bị thương 13 người. Lúa 3.976,66 ha bị ảnh hưởng. Hoa màu 111,58 ha thiệt hại. 

Cây lâu năm 269,98 ha bị thiệt hại. Lạc 5,1 ha bị thiệt hại. Rừng 1.904 ha thiệt 

hại. Trâu, bò, ngựa 3.412 con chết; dê 409 con chết; lợn 74 con chết; gia cầm 

1.977 con chết; thủy sản 34,99 ha thiệt hại (18.353 kg thủy sản bị chết). Số 

lượng công trình phai, đập, cống bị phá hủy 1 cái; công trình phai, đập, cống bị 

hư hỏng 20 cái; chiều dài kênh mương bị sạt lở cuốn trôi 1.305,5 m; số cầu cống 

bị hư hỏng 7 chiếc. Khối lượng đất, đá, bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi 46.137.53 

m3; số cột điện trung và cao thế bị gãy đổ 2; số cột điện hạ thế bị đổ 27. Số 

phòng học bị ngập, hư hại 337. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi 75; số nhà bị ngập 

nước 2 nhà, số nhà ở bị sạt lở, tốc mái 6.343. Ngoài ra thiệt hại một số tài sản, 

phương tiện sản xuất khác. Ước tổng giá trị thiệt hại 213,68 tỷ đồng. UBND các 

huyện, thị xã và thành phố bị thiệt hại do thiên tai đã lập đoàn công tác xuống 

địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ và hỗ trợ 

nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Chủ động sử dụng ngân sách hỗ 
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trợ 2.707.5 triệu cho các hộ bị thiệt hại và 59.970,5 kg giống lúa kịp thời khôi 

phục sản xuất và 44.336m2 bạt che chắn chuồng trại.  

8. Tình hình cháy, nổ và vảo vệ môi trường 

Số vụ cháy, nổ trong năm 2016 xảy ra 19 vụ cháy, làm cháy 18 nhà dân và 

1 cơ quan ước thiệt hại 7.300 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập 

điện, bất cẩn khi nấu ăn.  

Số vụ vi phạm môi trường trong năm 2016 là 644 vụ, số vụ được sử lý là 

415 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 3.252,6 triệu đồng. Chủ yếu là khai thác và 

vận chuyển lâm sản trái phép.  

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh năm 2016 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 hoàn thành tốt 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, trong thời gian tới, các cấp, các 

ngành và địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của 

Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo 

điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó tập trung 

vào những nội dung chủ yếu sau: 

- 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 
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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 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.  

- 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 2016./. 
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