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BÁO CÁO TÌNH HÌNH 

KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2015 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 

2015, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 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 giai đoạn tiếp theo. Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các 

địa phương đã khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt các Nghị 

quyết của Đảng, Nhà nước nên tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng năm 2015 của 

tỉnh Điện Biên diễn biến theo chiều hướng tích cực với những kết quả chủ yếu 

như sau: 

A. KINH TẾ 

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 6 tháng năm 2015 

theo giá so sánh năm 2010 đạt 4.016,59 tỷ đồng, tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.070,52 tỷ đồng, tăng 

3,18%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 1.055,37 tỷ đồng, tăng 8,36%; khu 

vực dịch vụ đạt 1.890,70 tỷ đồng, tăng 13,78%. Trong tốc độ tăng trưởng chung 

của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 0,90 điểm 

phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,22 điểm phần trăm; khu 

vực dịch vụ đóng góp 6,23 điểm phần trăm. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 6 tháng năm 2015 

theo giá so sánh năm 1994 đạt 1.865,26 tỷ đồng, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 546,23 tỷ đồng, tăng 

4,15%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 418,64 tỷ đồng, tăng 9,65%; khu vực 

dịch vụ đạt 900,40 tỷ đồng, tăng 12,98%. Trong tốc độ tăng trưởng chung của 

toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 1,28 điểm phần 

trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,16 điểm phần trăm; khu vực 

dịch vụ đóng góp 6,07 điểm phần trăm. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) theo giá hiện hành 6 

tháng đầu năm 2015 đạt 5.911,50 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm 

trước và đạt 46,07% kế hoạch, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 6,25%, đạt 52,63% kế hoạch; khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 11,88%, 
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đạt 42,94% kế hoạch; khu vực dịch vụ tăng 15,36%, đạt 44,90% kế hoạch. Cơ 

cấu kinh tế (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2015 chuyển dịch theo hướng 

tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,39%, giảm 1,39% so 

với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 29,22%, tăng 

0,02%; khu vực dịch vụ chiếm 44,39%, tăng 1,37%. 

2. Tài chính, ngân hàng 

a. Thu chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2015 ước đạt 

419.000 triệu đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55,90% dự toán, 

trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 403.000 triệu đồng, tăng 25,02% 

so với cùng kỳ năm trước, đạt 55,43% dự toán năm. Các khoản thu để lại đơn vị 

chi quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 16.000 triệu đồng, giảm 71,09% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 71,11% dự toán. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2015 ước đạt 3.106.284 triệu 

đồng, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46,7% dự toán. Cụ thể: Chi cân 

đối ngân sách đạt 2.572.036 triệu đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 

49,01% dự toán (chi đầu tư phát triển đạt 98.500 triệu đồng, giảm 22,87% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 57,44% dự toán; chi thường xuyên đạt 2.409.765 triệu 

đồng, tăng 6,42%, đạt 49,54% dự toán). Chi thực hiện mục tiêu quốc gia+ nhiệm 

vụ khác đạt 521.931 triệu đồng, tăng 21,97% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Hoạt động ngân hàng 

*. Công tác tiền mặt và an toàn kho quỹ: 

Tổng thu tiền mặt ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 là 12.880 tỷ đồng, 

so với cùng kỳ năm 2014, tăng 10,42%, số tuyệt đối tăng 1.216 tỷ đồng, tăng 

chủ yếu ở nguồn thu tiền gửi tiết kiệm và thu nợ cho vay đến hạn của khách 

hàng. Tổng chi tiền mặt ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 là 13.650 tỷ đồng, 

so với cùng kỳ năm 2014 tăng 11,29%, số tuyệt đối tăng 1.385 tỷ đồng, tăng chủ 

yếu là do chi tiền gửi hệ thống Kho bạc Nhà nước. Bội chi tiền mặt 770 tỷ đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm mọi nhu cầu thanh toán, chi trả bằng tiền mặt, ngành 

Ngân hàng đáp ứng đủ và kịp thời phục vụ tốt cho các nhu cầu chi phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, NHCSXH trong tỉnh thường xuyên 

kiểm tra và thực hiện đúng các quy định về công tác an toàn kho quỹ. Đến ngày 

báo cáo Kho quỹ của các Ngân hàng trên địa bàn đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

*. Công tác tín dụng: 

Huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM, NHCSXH tỉnh 

ước thực hiện đến 30/6/2015 là 5.775 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 

14,81%; so với 31/12/2014 tăng 5,73%, đạt 57,3% kế hoạch năm. Nguyên nhân 

do chính sách lãi suất cơ bản của NHNN Việt Nam được duy trì ổn định, NHNN 
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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 

30/6/2015 là 9.380 tỷ đồng, tăng 13,16% so với cùng kỳ năm trước, tăng 6,93 % 

so với với 31/12/2014 đạt 57,75% mục tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong 

đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 3.285 tỷ đồng, tăng 25,57% so với cùng kỳ năm 

trước, tăng 9,87% so với 31/12/2014, chiếm 35,02%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay 

trung, dài hạn 6.095 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước, tăng 

15,41% so với 31/12/2014, chiếm 64,98%/tổng dư nợ.  

Chất lượng tín dụng: Nợ xấu ước thực hiện đến 30/6/2015 là 110 tỷ đồng, 

chiếm 1,17%/tổng dư nợ. Các Ngân hàng thực hiện tốt việc phân loại nợ và trích 

lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493 của Thống đốc NHNN; đồng thời 

tích cực thu hồi nợ quá hạn và xử lý rủi ro theo chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên. 

Tình hình thanh khoản: Các Ngân hàng thu nợ kịp thời lãi và gốc các khoản 

đến hạn và đáp ứng đầy đủ nguồn tiền để giải ngân các khoản vay. 

3. Đầu tư và xây dựng 

a. Vốn đầu tư 

Trong tháng 6 có nhiều ngày mưa, số ngày thực tế thi công các công trình 

dự án bị gián đoạn, song các đơn vị nhà thầu tranh thủ triệt để những ngày nắng 

ráo huy động nguồn lực khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình dở 

dang trên địa bàn nhằm hoàn thành tiến độ và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ 

gây ra. Dự ước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo giá hiện 

hành tháng 6 đạt 748.295 triệu đồng, tăng 8,28% so với tháng trước và tăng 

10,68% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn nhà nước trên địa bàn đạt 

359.541 triệu đồng, tăng 12,85% so với tháng trước, tăng 2,79% so với cùng kỳ 

năm trước (vốn Trung ương quản lý đạt 184.199 triệu đồng, tăng 12,28% so với 

với tháng trước, tăng 15,22% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản 

lý đạt 175.342 triệu đồng, tăng 13,45% so với tháng trước, giảm 7,68% so với 

cùng kỳ năm trước). Vốn ngoài nhà nước đạt 388.754 triệu đồng, tăng 4,37% so 

với tháng trước, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm trước. 

Dự ước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2015 đạt 

3.347.004 triệu đồng, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn nhà 

nước trên địa bàn đạt 1.580.046 triệu đồng, tăng 4,71% so với cùng kỳ năm 

trước (vốn trung ương quản lý đạt 652.194 triệu đồng, tăng 14,06% so với cùng 

kỳ; vốn địa phương quản lý đạt 927.852 triệu đồng, giảm 0,99% so với cùng kỳ 

năm trước). Vốn ngoài nhà nước đạt 1.776.958 triệu đồng, tăng 15,26% so với 

cùng kỳ năm trước (vốn của tổ chức, doanh nghiệp đạt 931.902 triệu đồng, tăng 

7,83%; vốn đầu tư của dân cư đạt 835.056 triệu đồng, tăng 24,87%). 
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b. Xây dựng 

Ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành phố có kế hoạch đầu 

tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy hoạch và tính chất của 

nguồn vốn đảm bảo cân đối nguồn lực cho các dự án; thời gian bố trí vốn theo 

đúng quy định đồng thời lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tránh 

chồng chéo, phát huy cao ngồn lực đầu tư. Từ đó các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch 

được duyệt để mở thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu xây dựng triển 

khai kế hoạch thực hiện. 

Dự ước giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2015 (giá hiện hành) đạt 2.178,26 

tỷ đồng, so với thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 3,16%, trong đó: Chia theo 

loại hình sở hữu: Doanh nghiệp Nhà nước đạt 119,30 tỷ đồng, giảm 8,83% so 

với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 1.559,92 tỷ đồng, 

tăng 3,83% so với cùng kỳ năm trước; các loại hình khác (XD của các xã, 

phường, TT, hoạt động của các đội XD Cá thể và xây dựng tự làm tự ở của các 

hộ gia đình) đạt 499,05 tỷ đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm trước. Chia 

theo loại công trình: Công trình nhà ở đạt 481,26 tỷ đồng, tăng 10,74% so với 

cùng kỳ năm trước. Công trình nhà không để ở đạt 386,24 triệu đồng, tăng 

5,26% so với cùng kỳ năm trước. Công trình kỹ thuật dân dụng đạt 1.218,99 tỷ 

đồng, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xây dựng chuyên dụng 

đạt 91,78 tỷ đồng, giảm 4,81% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, hoạt động xây dựng trong 6 tháng đầu năm vẫn gặp nhiều khó 

khăn do số lượng công trình xây dựng mới được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước vẫn còn ít, chủ yếu thực hiện các công trình dở dang, công trình của  

doanh nghiệp tư nhân và công trình nhỏ trong dân. Để hoàn thành kế tốt hoạch 

sản xuất xây dựng 6 tháng cuối năm 2015 Các doanh nghiệp cần chủ động trong 

kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng 

bộ phận, từng tổ đội sản xuất, chia công trình thành các hạng mục nhỏ và tập 

trung hoàn thành từng giai đoạn trong khoảng thời gian nhất định, thi công đến 

đâu hoàn thiện đến đó, tránh xây dựng tràn lan dẫn đến một số công trình thi 

công dở dang dễ bị hư hỏng và thiệt hại trong mùa mưa lũ. Tăng cường mạnh 

hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cá 

nhân, đơn vị có liên quan, quản lý tốt tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng 

công trình, đảm bảo đúng tiến độ nhưng cần cần ưu tiên tính bền vững, lâu dài 

và hiệu quả của công trình, dự án. 

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

4.1 Nông nghiệp 

a. Trồng trọt:  

*. Tháng 6 năm 2015: 
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Tranh thủ những ngày nắng ráo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thu hoạch lúa đông xuân, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 6.564,1 ha (đạt 

74,27% diện tích gieo trồng), năng suất đã thu hoạch đạt 62,5 tạ/ha. Cùng với 

việc thu hoạch vụ đông xuân bà con nông dân còn khẩn trương triển khai sản 

xuất vụ mùa. Trong tháng bà con đã gieo trồng được 1.460 ha lúa ruộng, tăng 

18,31% so với cùng kỳ năm trước; diện tích lúa nương gieo trồng được 22.172,6 

ha, giảm 4,43% so với cùng kỳ năm trước. 

*. Ước 6 tháng đầu năm 2015: 

- Cây hàng năm: 

Trong 6 tháng đầu năm 2015 toàn tỉnh đã gieo trồng được 52.552,03 ha các 

loại cây hàng năm (vụ đông trồng được 1.087,96 ha; vụ đông xuân trồng được 

51.464,07 ha), tăng 0,72% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

Lúa đông xuân toàn tỉnh gieo cấy được 8.838,47 ha, tăng 4,28% so với 

cùng kỳ năm trước, vượt 2,32% kế hoạch; năng suất đạt 60,55 tạ/ha, tăng 0,07% 

so với cùng kỳ năm trước, vượt 4,2% kế hoạch; sản lượng đạt 53.516,13 tấn, 

tăng 4,35% so với cùng kỳ năm trước, vượt 6,61% kế hoạch. Đạt được kết quả 

như trên là do bà con nông dân đã thực hiện gieo cấy theo đúng lịch thời vụ đảm 

bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Các giống lúa có năng suất, chất 

lượng cao như tám thơm, bắc thơm số 7, IR64 được các địa phương chú trọng 

đầu tư thâm canh. Bên cạnh đó các ngành chức năng đã phối hợp với các địa 

phương 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.  

Cây ngô gieo trồng được 28.380,81 ha (ngô đông xuân trồng được 

28.286,51 ha), tăng 0,12%; sản lượng ước đạt 71.206,89 tấn (sản lượng ngô 

đông xuân đạt 70.824,54 tấn), tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước. Do gieo 

trồng muộn nên đến nay mới thu hoạch được 25% diện tích.   

Cây lấy củ có chất bột diện tích gieo trồng được 8.901,86 ha (vụ đông xuân 

8.866,86 ha), tăng 2,86% so với năm trước, trong đó: Cây sắn 7.653,11 ha, tăng 

5,61%; sản lượng đạt 61.677,47 tấn, tăng 8,28%. Cây khoai lang 480,25 ha (vụ 

đông xuân 445,25 ha), giảm 16,08%; sản lượng 5.088,41 tấn (vụ đông xuân 

4.684,16 tấn), giảm 18,01%. 

Cây lấy sợi diện tích gieo trồng được 293,21 ha, giảm 15,96% so với cùng 

kỳ năm trước (cây bông 290,21 ha, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.  

Cây có hạt chứa chất dầu diện tích gieo trồng được 3.427,59 ha, giảm 

10,88% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đậu tương 2.438,18 ha (vụ đông 

xuân 2.424,68 ha, sản lượng 3.099,64tấn), giảm 12,62%; sản lượng sơ bộ thu 

được 3.113,17 tấn, giảm 11,91%. Cây lạc 943,31 ha (vụ đông xuân 935,51 ha, 

sản lượng 1.131,09 tấn), giảm 6,16%, sản lượng 1.140,44 tấn, giảm 8,05%.   
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Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng được 2.634,93 ha (vụ đông xuân 

1.702,19 ha), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Rau các loại 

2.391,48 ha, tăng 3,11%; sản lượng 43.313,91 tấn, tăng 3,34%. Đậu các loại 

220,6 ha, giảm 5,57%; sản lượng 363,13 tấn, giảm 3,04%. Hoa cây cảnh 22,85 

ha, tăng 0,88% so với cùng kỳ năm trước. 

- Cây lâu năm: Dự ước trong 6 tháng đầu năm 2015 sản lượng thu hoạch 

một số loại cây chủ yếu như sau: Cây chè búp tươi 38,5 tấn, tăng 6,24% so với 

cùng kỳ năm trước. Cây chuối 2.464 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Cây dứa 340,58 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Cây hồng xiêm 11,5 

tấn, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Cây vú sữa 10,2 tấn, tăng 5,15% so 

với cùng kỳ năm trước. Cây vải 336,65 tấn, tăng 2,76% so với cùng kỳ năm 

trước. Cây mận 280,75 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.  

- Tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng: Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã 

xuất hiện nhiều loại sâu, bệnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

cây trồng, cụ thể: Trên cây lúa nước xuất hiện tập đoàn rầy, bệnh khô vằn, bệnh 

bạc lá, bệnh đốm nâu diện tích bị nhiễm là 4.457,37 ha (nhiễm nặng 1.340,57 

ha, diện tích phòng trừ được 135 ha). Trên cây lúa nương xuất hiện sâu năn, 

chuột gây hại 42,7 ha (bị nặng 36 ha). Trên cây ngô xuất hiện sâu cắn lá, sâu đục 

thân diện tích bị nhiễm 12,21 ha. Trên cây cà phê xuất hiện mọt đục quả, tập 

đoàn rệp, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm mắt cua, bệnh khô cành, khô quả diện tích bị 

nhiễm 1.853,45 ha (nhiễm nặng 97,55 ha, diện tích phòng trừ được 1.800 ha). 

Trên cây cao su xuất hiện bệnh phấn trắng diện tích bị nhiễm 57,4 ha. Các địa 

phương đã tích cực kiểm tra, phát hiện và thực hiện các biện pháp kỹ thuật kịp 

thời ngăn chặn không để sâu, bệnh hại cây trồng lây lan ra diện rộng.     

b. Chăn nuôi:  

Nhìn chung tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm tháng 6 năm 2015 tương 

đối ổn định. Tuy nhiên bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh phó thương hàn, lép 

tô, tụ huyết trùng, dịch tả lợn vẫn xảy ra rải rác trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ và các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé làm 11 con trâu, bò, 

15 con lợn bị mắc bệnh (đã làm chết 2 con lợn và 4 con trâu, bò). 

Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm tháng 6 như sau: Đàn trâu 

123.595 con, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 49.466 con, tăng 

6,31% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 348.081 con, tăng 5,89% so với cùng 

kỳ năm trước; đàn gia cầm 3.294,13 nghìn con, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 

trước (trong đó gà 2.480,58 nghìn con, tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước). 

Từ đầu năm, ngành chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo báo cáo 

của Chi cục Thú y, trong 6 tháng đầu năm đã tiêm phòng bệnh được: 116.237 

liều vắc xin cho trâu, bò; 393.686 liều vắc xin cho lợn; kiểm dịch vận chuyển 
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được 3.127 con lợn, 620 con trâu, bò và 38.666 con gia cầm. Vì vậy đã hạn chế 

được thiệt hại cho người chăn nuôi. Tổng số gia súc bị mắc bệnh trong 6 tháng 

đầu năm 2015 là: 87 con trâu, bò và 108 con lợn (đã làm chết 30 con trâu, bò và 

23 con lợn). Ngoài ra trong đợt rét đậm, rét hại của tháng 1 đã làm 12 con trâu, 

bò bị chết do rét. 

Dự ước sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2015: Thịt trâu hơi 

1.090,365 tấn, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước; thịt bò hơi 702,418 tấn, 

tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước; thịt lợn hơi 5.738,006 tấn, tăng 6,09% so 

với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm hơi 1.574,850 tấn, tăng 9,81% (thịt gà hơi 

1.068,883 tấn, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm trước).    

4.2. Sản xuất lâm nghiệp: 

* Sản xuất lâm nghiệp tháng 6:  

Trong tháng đã xẩy ra 17 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng bị thiệt hại 

2,2 ha; 37 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cơ quan chức năng thu giữ 

9,291 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 0,131 m3). Tổng số tiền thu nộp ngân sách 

trong tháng là 303,68 triệu đồng. 

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác tháng 6: Gỗ 1.641 m3, giảm 6,39% so 

với cùng kỳ năm trước; củi 78.873 Ste, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.  

* Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng:  

- Trồng rừng và chăm sóc rừng: Diện tích rừng được chăm sóc 1.120 ha, 

giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 

11.476,2 ha, bằng so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được giao khoán 

khoanh nuôi tái sinh 2.835,1 ha, giảm 23,98 %; Trồng rừng trong 6 tháng chưa 

thực hiện được, nguyên nhân do thiếu vốn, vốn được giao chậm nên các địa 

phương không triển khai được theo kế hoạch giao. 

- Bảo vệ rừng: Ngay từ đầu năm các ngành chức năng đã phối hợp với các 

địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng và hướng dẫn bà con nông dân 

khoanh vùng phát đốt nương rẫy theo quy hoạch,…Tuy nhiên do địa bàn rộng, 

nhận thức của người dân, nhất là người dân vùng cao còn hạn chế nên tình trạng 

vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương. Theo báo cáo đánh 

giá lại của Chi cục Kiểm lâm, trong 6 tháng toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ cháy rừng 

(37 vụ có diện tích bị thiệt hại, với tổng diện tích là 11,028 ha); cháy đất lâm 

nghiệp 14 vụ, diện tích bị cháy 30,27 ha; số vụ phá rừng trái phép 84 vụ, diện 

tích bị phá 71,11 ha; vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 203 vụ, 

đã tịch thu 96,701 m3 gỗ các loại; động vật rừng bị tịch thu 27 con. Với tổng số 

tiền thu nộp cho ngân sách nhà nước là 1.758,51 triệu đồng.  

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác 6 tháng năm 2015: Gỗ 9.335 m3, giảm 

7,06% so với cùng kỳ năm trước; củi 450.868 Ste, giảm 3,01% so với cùng kỳ 



 8 

năm trước. Ngoài ra bà con nông dân thu nhặt các loại lâm sản khác như măng 

đắng, mật ong, song mây để cải thiện và tăng thêm thu nhập. 

4.3. Thủy sản: 

Nuôi trồng thủy sản đã trở thành công việc thường xuyên và là nguồn thu 

nhập chính của một số hộ, hàng năm đã được các hộ quan tâm đầu tư mở rộng 

diện tích, các loại thuỷ sản có năng xuất, giá trị kinh tế đã, đang được đưa vào 

nuôi trồng. Dự ước diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 1.980,33 ha, tăng 

1,48% so với cùng kỳ năm trước và 146 lồng bè (tổng thể tích đạt 10.300 m3 chủ 

yếu nuôi cá rô phi đơn tính, ngoài ra các cơ sở còn nuôi thử nghiệm cá trắm, 

chép và cá lăng). Các cơ sở nuôi trồng thường xuyên kiểm tra mực nước và môi 

trường nuôi đảm bảo cho thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt.  

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tháng 6 năm 2015 được 

201,23 tấn, tăng 13,31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản 

nuôi trồng thu hoạch đạt 175,85 tấn, tăng 13,17% so với cùng kỳ năm trước; sản 

lượng thuỷ sản khai thác được 25,38 tấn, tăng 14,32% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng sản xuất được 7,65 triệu con cá giống, giảm 29,82% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác 6 tháng đầu năm 2015 

được 1.093,77 tấn, tăng 12,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng 

nuôi trồng được 969,54 tấn, tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 

thuỷ sản khai thác được 124,23 tấn, tăng 13,61% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh sản xuất được 109,28 triệu con cá 

giống, giảm 5,96% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Sản xuất công nghiệp và hoạt động doanh nghiệp 

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 6 tăng 2,63% so với tháng trước, 

tăng 14,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 4,62% so với tháng trước, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; 

công nghiệp chế biến tăng 1,44% so với tháng trước, tăng 16,48% so với cùng 

kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện, nước tăng 8,74% so với tháng trước, 

tăng 17,91% so với cùng kỳ năm trước; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 4,51% so với tháng trước, tăng 1,66% so với cùng kỳ 

năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng 6 

so với cùng kỳ năm trước tăng 7,93%, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 

3,97%; công nghiệp chế biến tăng 9,69%; sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,54%; cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,93%.  

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2015 của ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo giảm 15,22% so với  tháng trước và tăng hơn 2 lần so với tháng cùng kỳ 

năm trước. Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất 
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công nghiệp tháng 6/2015 so với tháng trước cơ bản ổn định; so với cùng kỳ 

năm trước tăng 3% (khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,37%, khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước tăng 6,47%). 

Dự ước giá trị sản xuất Công nghiệp theo giá so sánh 2010 tháng 6 đạt  

196.389 triệu đồng, tăng 7,21% so với tháng trước, tăng 7,17% so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó phân theo ngành kinh tế cấp 2 so với tháng trước và cùng 

kỳ năm trước: Công nghiệp khai khoáng tăng 12,59% và 20,50%; công nghiệp 

chế biến tăng 6,95% và 5,99%; sản xuất, phân phối điện tăng 8,07% và 16,96%; 

cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 4,48% và 5,56%. Giá trị sản xuất công nghiệp 

(giá so sánh 2010) 6 tháng năm 2015 đạt 1.006.694 triệu đồng, tăng 7,34% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 14,75%; công 

nghiệp chế biến tăng 6,55%; sản xuất, phân phối điện tăng 15,34%; cung cấp 

nước, xử lý rác thải tăng 5,72%. 

Kết quả sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh đạt 

chưa cao và chưa đồng đều giữa các ngành sản xuất; các ngành sản xuất sản 

phẩm có tính chất độc quyền như điện, nước thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn 

định, chưa có sự cạnh tranh nhưng sản lượng sản xuất phụ thuộc vào thời tiết, 

khí hậu; còn lại các ngành công nghiệp khác phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ 

sản phẩm nên sản xuất còn gặp khó khăn, các doanh nghiệp duy trì sản xuất ở 

mức độ cầm chừng để giữ chân công nhân khi có hợp đồng mới và hạn chế hàng 

tồn kho, nợ đọng vốn. Để đáp ứng với sự phát triển chung của toàn xã hội, các 

doanh nghiệp, cơ sở cá thể cần phải năng động và có chiến lược sản xuất kinh 

doanh cụ thể, sản phẩm cần được xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng, 

mẫu mã phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng, đủ sức cạnh tranh với các sản 

phẩm cùng loại được sản xuất từ nơi khác đang lưu thông trên thị trường. Bên 

cạnh đó, sản xuất công nghiệp Điện Biên cũng rất cần đến chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước phù hợp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát huy 

được nội lực của mình xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đáp 

ứng với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. 

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả, vận tải 

6.1. Hoạt động thương mại và dịch vụ 

* Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 6 năm 2015: 

Dự ước tổng mức hàng hóa bán lẻ tháng 6 ước đạt 555,1 tỷ đồng, tăng 

9,01% so với tháng trước, trong đó: Phân theo loại hình kinh tế so với tháng 

trước: Kinh tế Nhà nước đạt 123,04 tỷ đồng, tăng 10,23%; kinh tế ngoài Nhà 

nước đạt 432,07 tỷ đồng, tăng 8,67% (kinh tế Tập thể đạt 0,16 tỷ đồng, tăng 

8,36%; kinh tế Cá thể đạt 279,71 tỷ đồng, tăng 10,49%; kinh tế Tư nhân đạt 

152,20 tỷ đồng, tăng 5,46%). Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao so với tháng 

trước và cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 180,84 tỷ đồng, 
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chiếm 32,58%, tăng 12,06%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 126,97 tỷ đồng, chiếm 

22,87%, tăng 9,36%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 69,19 tỷ đồng, chiếm 

12,46%, tăng 8,05%. 

* Hoạt động thương mại, dịch vụ 6 tháng năm 2015:  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 3.313,04 tỷ đồng, tăng 

19,12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Phân theo thành phần kinh tế so 

với cùng kỳ năm trước: Kinh tế Nhà nước đạt 771,67 tỷ đồng, tăng 13%; kinh tế 

ngoài Nhà nước đạt 2.541,37 tỷ đồng, tăng 17,45% (kinh tế tập thể đạt 1,60 tỷ 

đồng, tăng 13,34%; kinh tế cá thể đạt 1.572,61 tỷ đồng, tăng 21,86%; kinh tế tư 

nhân đạt 967,16 tỷ đồng, tăng 10,94%). Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao 

so với cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.142,28 tỷ đồng, 

chiếm 34,48%, tăng 32,97%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 711,42 tỷ đồng, chiếm 

21,47%, tăng 3,57%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 394,03 tỷ đồng, chiếm 

11,89%, tăng 22,11%. 

6.2. Xuất - nhập khẩu 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu toàn tỉnh tháng 6 ước đạt 4.180 ngàn USD, 

giảm 26,07% so với tháng trước và tăng 50,09% so với cùng tháng năm trước, 

trong đó: Xuất khẩu đạt 2.400 ngàn USD, giảm 5,88% so với tháng trước, tăng 

44,58% so với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 

1.200 ngàn USD; các đơn vị tỉnh bạn xuất qua địa phương 800 ngàn USD, xuất 

khẩu dịch vụ 400 ngàn USD). Nhập khẩu đạt 1.780 ngàn USD, giảm 42,65% so 

với tháng trước, tăng 58,22% so với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh 

nhập khẩu trực tiếp 180 ngàn USD, đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương 1.600 

ngàn USD).  

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 25.150 ngàn USD, 

tăng 75,0% so với cùng kỳ năm trước, đạt 69,86% kế hoạch. Trong đó: Xuất 

khẩu đạt 12.890 ngàn USD, tăng 19,33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,74% 

kế hoạch (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 6.840 ngàn USD; các đơn vị 

tỉnh bạn xuất qua địa phương 4.100 ngàn USD, xuất khẩu dịch vụ 1.950 ngàn 

USD). Nhập khẩu đạt 12.260 ngàn USD, tăng 243,42% so với cùng năm trước, 

vượt 36,22% kế hoạch (các đơn vị trong tỉnh nhập khẩu trực tiếp 1.330 ngàn 

USD, đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương 10.930 ngàn USD).  

Nhìn chung giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 

năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vật liệu xây dựng như: Xi măng, sắt 

thép, sỉ tro, sỏi, đá, gạch XD và cống tròn, ngoài ra còn xuất khẩu một số mặt 

hàng như: Xe máy, thuốc lá, đồ nhựa, mỳ tôm. Giá trị nhập khẩu tăng so với 

cùng kỳ năm trước và đạt cao so với kế hoạch nhưng tập trung chủ yếu là nhập 

khẩu tỉnh bạn qua địa phương. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch XNK năm 

2015. Các cấp, các ngành chức năng và các đơn vị tham gia XNK trong thời 
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gian tới cần nỗ lực nhiều hơn nữa về tìm kiếm bạn hàng và nguồn hàng, đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của nước bạn. Cần chú trọng quan tâm hơn nữa các mặt hàng 

địa phương tự sản xuất, nhằm phát huy và khai thác hết khả năng lợi thế của các 

khu vực kinh tế cửa khẩu nằm trên địa bàn của tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế về 

sản xuất và lưu thông một cách bền vững và hiệu quả cao. 

6.3. Hoạt động Vận tải - Bưu chính viễn thông 

a. Vận tải: 

* Hoạt động vận tải tháng 6 năm 2015: 

Tổng doanh thu của hoạt động vận tải tháng 6 năm 2015 ước đạt 36.223,73 

triệu đồng, giảm 1,08% so với tháng trước và tăng 4,71 % so cùng kỳ năm trước, 

trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 11.626,87 triệu đồng, tăng 13,69% 

so với tháng trước và tăng 5,32 % so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận chuyển 

hàng hóa đạt 24.538,26 triệu đồng, giảm 6,83% so với tháng trước và tăng 

4,26% so cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hành khách đạt 88,91 ngàn hành khách, tăng 6,86% 

so với tháng trước, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân 

chuyển hành khách đạt 19,68 triệu KH.Km, tăng 12,26% so với tháng trước, 

tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước.  

Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 228,37 ngàn tấn, giảm 10,17% so với 

tháng trước, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hàng 

hóa đạt 10,11 triệu T.Km, giảm 6,75% so với tháng trước, tăng 0,45% so với 

cùng kỳ năm trước.  

* Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2015:  

Tổng doanh thu hoạt động vận tải 6 tháng ước đạt 233.373,44 triệu đồng, 

tăng 17,46 % so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 

70.710,40 triệu đồng, tăng 15,06% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải 

hàng hóa đạt 162.348,34 triệu đồng, tăng 18,41% so cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hành khách đạt 529,11 ngàn hành khách, tăng 

6,08% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển hành khách đạt 

112,79 triệu HK.Km, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận 

chuyển hàng hóa đạt 1.366,99 ngàn tấn, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 61,07 triệu, tăng 9,33% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Kết quả hoạt động vận tải trong 6 tháng đầu năm 2015 có nhiều thuận lợi, 

đường sá được duy tu bảo dưỡng, các doanh nghiệp chủ động đầu tư nâng cấp 

phương tiện nhằm đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào 

dịp nghỉ lễ, nghỉ hè và vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên thị 

trường tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì hoạt động vận tải đường sông giảm so 

với cùng kỳ năm trước là do các công trình cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
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nên việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân chủ yếu là bằng đường bộ, 

đối với Điện Biên là một tỉnh miền núi nên việc hoạt động vận tải đường sông 

còn nhiều hạn chế chủ yếu là dân đi khai thác và đánh bắt thủy sản là chính. 

b. Bưu chính viễn thông: 

Doanh thu bưu chính viễn thông 6 tháng năm 2015 ước đạt 170.336 triệu 

đồng, trong đó: Doanh thu bưu chính đạt 4.961 triệu đồng, tăng 18,46% so cùng 

kỳ năm trước. Doanh thu viễn thông đạt 165.375 triệu đồng, tăng 4.18% so cùng 

kỳ năm trước. Số thuê bao điện thoại hiện có đến cuối kỳ báo cáo ước đạt 

390.321 (thuê bao cố định đạt 17.184, so cùng kỳ năm trước giảm 10,34%; thuê 

bao di động đạt 373.137, so cùng kỳ năm trước tăng 3.51%). Số thuê bao 

internet có đến cuối kỳ báo cáo đạt 14.745, so cùng kỳ năm trước tăng 6,39%. 

Doanh thu dịch vụ của cảng hàng không Điện Biên 6 tháng đầu năm 2015 

ước đạt 1.105 triệu đồng, số lượt khách thông qua cụm cảng hàng không 6 tháng 

đầu năm ước đạt 35.623 hành khách (chiều đi đạt 18.127 và chiều đến đạt 

17.496 hành khách).   

4. Giá cả 

Tháng 6 ngoài nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,94%, nhóm giao 

thông tăng 3,08% so với tháng trước, còn lại các nhóm hàng hóa khác ổn định 

và có mức tăng nhẹ tác động làm cho chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 0,03% so 

với tháng trước, giảm 0,32% so với tháng 12 năm trước, tăng 0,06% so với cùng 

kỳ năm trước, tăng 67,11% so với kỳ gốc 2009.    

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 

0,32%. Cụ thể như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2% (nhóm 

lương thực giảm 4,37%, nhóm thực phẩm tăng 1,16%, nhóm ăn uống ngoài gia 

đình tăng 2,37%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,3%; nhóm may mặc, mũ 

nón, dày dép tăng 8,14%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD giảm 3,19%; 

nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 5,02%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 

2,13%; nhóm giao thông giảm 11,18%, bưu chính viễn thông tăng 0,85%; nhóm 

giáo dục tăng 3,36%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,27%; nhóm hàng 

hóa dịch vụ khác tăng 5,01%. Vàng giảm 2,24%; USD tăng 1,88%.  

* 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. 

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

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

a. Dân số 

Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 2015 ước tính 547.378 người, tăng  

1,73% so với năm 2014; trong đó nữ 273.415 người, chiếm 49,95%; nam 

273.963 người, chiếm 50,05%; dân số thành thị 82.596 người, chiếm 15,09%; 



 13 

dân số nông thôn 464.782 người, chiếm 84,91%. Ước năm 2015 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên là 16,3‰, tỷ lệ sinh 23,4‰, tỷ lệ chết 7,1‰, tỷ lệ tăng dân số chung 

1,73% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,4‰. 

b. Đời số dân cư 

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

6 tháng năm 2015, 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. Theo báo cáo ước lao động và thu 

nhập 6 tháng năm 2015, thì ngành có mức thu nhập bình quân cao nhất (hoạt 

động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm) là 8.685 nghìn đồng, ngành có mức thu 

nhập bình quân thấp nhất (hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ) là 4.465 

nghìn đồng. 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. 

* Đời sống dân cư nông thôn:  

Đời sống của dân cư nông thôn 6 tháng năm 2015 tương đối ổn định và 

tăng hơn so với cùng kỳ năm trước do mở rộng diện tích gieo trồng và quy mô 

chăn nuôi, tuy nhiên mới chỉ tăng ở mức thấp. Do đặc thù của một tỉnh miền núi, 

địa bàn rộng, dân cư phân tán nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của 

tỉnh vẫn còn mang tính tập quán, tự phát, trình độ thâm canh, khả năng đầu tư 

của nông dân còn nhiều hạn chế, một số nơi còn sử dụng giống cây trồng, vật 

nuôi có năng suất, chất lượng thấp,… ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư phát 

triển sản xuất; một số hộ nông dân do thiếu vốn, thiếu lao động nên đời sống có 

nhiều khó khăn, còn thiếu đói vào những tháng giáp hạt. 

Việc Đảng bộ, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, bên cạnh đó nhiều chương trình, dự án như chương trình 30a, QĐ 

1159, đề án 1959 về việc dạy nghề cho lao động ở nông thôn đã góp phần không 

nhỏ vào việc cải thiện đời sống của bà con nông dân cũng như giải quyết được 

một lượng lớn số lao động dư thừa tại tỉnh.  

* Tình hình thiếu đói trong dân cư:  

Tháng 6 trên địa bàn tỉnh không phát sinh thiếu đói. Lũy kế từ 15/12/2014 

đến ngày 15/6/2015 trên địa bàn tỉnh có 21.228 hộ với 97.868 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 9,83% bằng 1.900 hộ; sô nhân khẩu thiếu đói tăng 11,69% 

bằng 10.246 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 
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hỗ trợ 1.779,93 tấn gạo cho các hộ thiếu đói, góp phần ổn định tạm thời đời sống 

của người dân. 

* Công tác an sinh xã hội:  

- Người có công: Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp đã 

tổ chức thăm và tặng quà cho người có công, gia đình chính sách 4.146 suất quà 

trị giá 1.074,25 triệu đồng, trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 1.494 suất, trị giá 

304 triệu đồng; quà của tỉnh là 60 suất, trị giá 36,8 triệu đồng; quà của các 

huyện, thị xã, thành phố 1.478 suất trị giá 486,4 triệu đồng; quà do các xã, 

phường, thị trấn 845 suất trị giá 169,75 triệu đồng; quà tặng người có công và 

gia đình do các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ là 260 suất trị giá 77,3 triệu đồng. 

- Đối tượng người nghèo: Công tác rà soát, triển khai thực hiện cứu đói tết: 

Sau khi rà soát đã đề nghị cấp gạo cứu đói kịp thời cho 4.786 hộ (19.641 số 

khẩu) với 238,635 tấn gạo trị giá 3.589,26 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo của 

tỉnh đã tặng 539 suất quà trị giá 164 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tết 

cho người nghèo 1.041 suất quà trị giá 503,9 triệu đồng. 

- Đối tượng bảo trợ xã hội: Đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người 

khuyết tật được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thăm hỏi nhân dịp tết 

1.823 suất quà trị giá 1.017 triệu đồng.  

- Trẻ em: Đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng 5.335 suất quà trị giá 

1.435 triệu đồng. 

- Về số sổ tiết kiệm: Trích từ nguồn ngân sách của huyện trong 6 tháng đầu 

năm 2015 huyện Điện Biên đã trao 132 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách 

với tổng số tiền là 130 triệu đồng. 

- Về nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết: Nhà tình thương trong 

kỳ đã tiến hành xây dựng, sửa chữa và bàn giao 8 nhà với số tiền 157 triệu đồng 

tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà, huyện 

Mường Ảng, huyện Nậm Pồ. Nhà tình nghĩa từ nguồn ngân sách của huyện 

trong 6 tháng đầu năm 2015 Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên đã trao 

5 nhà với tổng số tiền là 236 triệu đồng. Nhà đại đoàn kết 6 tháng đầu năm năm 

2015 đã bàn giao được 63 nhà và 18 công trình phụ cho người nghèo với tổng số 

tiền 1.387 triệu đồng.  

* Tình hình xóa đói giảm nghèo: 

Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình nông thôn mới, 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 của sở LĐTBXH ước 6 tháng đầu năm 
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2015, số hộ nghèo là 37.458 hộ, chiếm 32,28%; số hộ cận nghèo là 11.083 hộ, 

chiếm 9,55%. 

* Tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm:  

Kết quả đào tạo nghề: Tuyển mới đào tạo nghề cho 3.410 lao động (trong 

đó sơ cấp nghề 832 học viên; dạy nghề dưới 3 tháng 2.578 học viên), tăng 

1,29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,63% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn là 2.500 người, đạt 39,37% kế hoạch năm. 

Ước 6 tháng đầu năm 2015, ngoài việc duy trì việc làm thường xuyên cho 

290.935 lao động, còn giải quyết việc làm mới cho 4.450 lao động, tăng 0,2% so 

với cùng kỳ năm trước, đạt 52,35% kế hoạch, trong đó: Thông qua nguồn vốn 

cho vay Quỹ quốc gia về việc làm 621 lao động (đạt 37,63% kế hoạch), xuất 

khẩu lao động 10 người (đạt 10% kế hoạch), thông qua tuyển dụng vào các cơ 

quan HCSN, đảng, đoàn thể 423 người, còn lại là thông qua các doanh nghiệp, 

CSSXKD hộ kinh doanh cá thể và tự tạo việc làm. 

2. Giáo dục, đào tạo 

a. Giáo dục: 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 1-4/7. Toàn tỉnh 

Điện Biên có 5.217 thí sinh (không bao gồm thí sinh tự do). Trong đó: 2.865 thí 

sinh dự thi tại Sơn La; 2.352 thí sinh dự thi tại Điện Biên (gồm 1.638 thí sinh 

THPT và 714 thí sinh Giáo dục thường xuyên). Để tạo thuận lợi cho thí sinh thi 

tại Sơn La, Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia cấp tỉnh năm 2015 

có phương án đề nghị ngành giao thông vận tải đảm bảo việc đi lại an toàn cho 

thí sinh; phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc bố trí các điểm thi xung quanh 

khu vực trường để tạo điều kiện cho thí sinh có điều kiện ăn, nghỉ hợp lý. Tại 

tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo tổ chức thi tại 11 điểm, trong đó có 8 điểm thi liên 

trường, 3 điểm thi độc lập. Thí sinh ở xa về dự thi tại các điểm thi liên trường 

được bố trí ăn, nghỉ tại các trường trên địa bàn. Công tác chuẩn bị thực hiện theo 

đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

b. Đào tạo:  

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên năm 2015 trường được giao 195 chỉ tiêu 

(cao đẳng 50 chỉ tiêu; 145 hệ trung cấp). Năm học này trường không tổ chức thi 

mà xét tuyển theo quy chế hiện hành và quy định của nhà trường. 

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật sẽ tuyển 560 học sinh, sinh viên đào 

tạo theo 16 mã ngành (cao đẳng 160 chỉ tiêu, 400 chỉ tiêu hệ trung cấp). Đến 

thời điểm này, nhà trường đã và đang gấp rút triển khai nhiều phương án tuyển 

sinh cho năm học mới, đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường Cao Đẳng Sư Phạm trường được giao 500 chỉ tiêu tuyển sinh (cao 

đẳng sư phạm chính quy 300 chỉ tiêu; hệ ngoài chính quy 100 chỉ tiêu và 100 chỉ 

tiêu hệ trung cấp). 
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3. Y tế 

* Công tác phòng chống dịch bệnh:  

Tăng cường điều tra, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; tăng 

cường giám sát phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để 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; Tham mưu 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) ... 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 dịch bệnh: 

Tình hình mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong 5 tháng đầu năm 2015 

hầu hết số ca mắc đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số bệnh truyền 

nhiễm số mắc tăng hơn so với cùng kỳ như: Tiêu chảy, thuỷ đậu, viêm não vi 

rút, viêm gan virus, uốn ván sơ sinh mắc 01 (tử vong 01) ở xã Si Pa Phìn huyện 

Nậm Pồ. 

Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 31/5/2015 có 

113/130 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố có người 

nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 7.512 ca nhiễm HIV, trong đó, số mắc 

mới được phát hiện trong kỳ là 136 ca (giảm 20 % so với cùng kỳ năm trước); 

số nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS tích lũy 4.916 ca, trong đó số mới chuyển 

giai đoạn AIDS trong kỳ là 115 ca (giảm 12,2% so với cùng kỳ); tử vong do 

AIDS 3.079 ca, trong đó số bệnh nhân AIDS mới  tử vong trong kỳ 49 ca (giảm 

49% so với cùng kỳ); số người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn quản lý được 

3.682 ca, đạt 83,1%. Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số 0,67%. 

* Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Trong 6 tháng đầu năm dã thanh kiểm tra được 1.634 lượt cơ sở, trong đó: 

Số cơ sở đạt tiêu chuẩn 1.240 (chiếm 75,9%). Số cơ sở vi phạm 394 (chiếm 

24,1%). Nguyên nhân vi phạm chủ yếu do 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. 

Từ đầu năm trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, chỉ 

xảy ra 04 ca mắc đơn lẻ (không có người chết). Nguyên nhân do ăn thức ăn biến 

chất và hóa chất bảo quản thực phẩm. 100% các ca ngộ độc thực phẩm được 

điều tra xác minh kịp thời. 
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4. Hoạt động văn hóa, thông tin, Thể dục thể thao, du lịch 

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung 

chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ: Chương trình văn hoá, nghệ thuật 

chào xuân Ất Mùi 2015, đánh đấu thời khắc chuyển giao năm mới, chào mừng 

kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Chương trình “Lễ hội 

hoa Ban” và các hoạt động “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III-

2015 tỉnh Điện Biên” và chương trình Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Kiểm tra công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội, chất lượng phục vụ du lịch; tăng cường các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ đồng bào 

nhân dân các dân tộc đón Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm. 

Thanh tra ngành chủ trì, phối hợp với Phòng PA81 Công an tỉnh và các đơn 

vị chức năng trong ngành tổ chức 02 đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch và 

quảng cáo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; 02 cuộc 

kiểm tra đột xuất với tổng số 57 cơ sở. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 

02 cơ sở kinh doanh lữ hành quốc tế làm thủ tục đổi lại giấy phép kinh doanh lữ 

hành quốc tế theo quy định, 04 cơ sở niêm yết giá phòng và giá các dịch vụ tại 

quầy lễ tân, 05 cơ sở hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du 

lịch, buộc 03 cơ sở treo quyết định công nhận hạng; yêu cầu 13 cơ sở thông báo 

sản phẩm quảng cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định, buộc 

tháo dỡ 04 biển quảng cáo cũ, rách nát gây mất mỹ quan và 09 băng zôn đã hết 

thời hạn quảng cáo; yêu cầu 02 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử đảm bảo 

khoảng cách theo quy định. 

b. Hoạt động thể dục thể thao: 

Thể dục thể thao quần chúng toàn tỉnh hiện có 130.100 người tham gia tập 

luyện TDTT thường xuyên, chiếm 24,1% dân số, đạt 100% kế hoạch, tăng so 

với cùng kỳ năm trước 1,6%; số gia đình thể thao là 16.900 gia đình, chiếm 

14,75%, đạt 100% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước 0,6 %. Trong 6 

tháng đầu năm 2015 đã tổ chức được 217 giải thi đấu thể thao, trong đó: Cấp 

tỉnh đã tổ chức được 5 giải, thu hút gần 1.500 lượt người tham gia. Cấp huyện 

và Ngành tổ chức được 42 giải thi đấu, thu hút gần 5.000 lượt người tham gia. 

Cấp xã, phường và các đơn vị cơ sở đã tổ chức được trên 170 giải thi đấu thể 

dục thể thao và nhiều hoạt động lễ hội truyền thống, thu hút trên 12.000 lượt 

người tham gia. Có 42 xã, phường, thị trấn tổ chức được Ngày chạy Olympic 

với 10.260 người tham gia.  

Về Thể thao thành tích cao tiếp tục tập trung duy trì công tác tuyển chọn và 

huấn luyện các đội tuyển năng khiếu tuyến I và tuyến II ở các môn: Cầu lông, 
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điền kinh, võ cổ truyền, Karate, cờ vua. Tổng số VĐV tuyến I là 31 VĐV, đạt 

88,6% kế hoạch; tuyến II là 20 VĐV, đạt 10,8% kế hoạch. Thành lập 4 đoàn vận 

động viên tham gia các giải thi đấu quy mô cấp quốc gia và khu vực. Tổng số 

huy chương đạt được 15 bộ huy chương các loại (02 huy chương vàng, 05 huy 

chương bạc và 08 huy chương đồng) đạt 41,7% kế hoạch.  

c. Du lịch 

Dự ước trong 6 tháng đầu năm 2015 lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt 

250 ngàn lượt, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62,5% kế hoạch (khách 

Quốc tế đạt 46 ngàn lượt, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65,7% kế 

hoạch). Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 300 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 60% kế hoạch.   

5. Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ, vi phạm môi trường, thiệt hại 

do thiên tai: 

* Tình hình tai nạn giao thông: 

Để hạn chế tai nạn giao thông phòng cảnh sát Giao thông Công An tỉnh 

Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục luật giao thông tới các 

trường học, cơ quan, người tham gia giao thông bằng các tiểu phẩm; xuống 

đường tuyên truyền; tờ rơi luật giao thông; tăng cường công tác tuần tra kiểm 

soát trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên tỉnh, huyện và trung tâm 

các huyện, thị, thành phố. Tính từ 16/11/2014 đến 15/5/2015 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên đã xảy 36 vụ tai nạn, và va chạm giao thông, làm 20 người chết, 38 

người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm ở 2 tiêu chí, 

số vụ tai nạn giảm 7,69% bằng 3 vụ, số người bị thương giảm 30,91% bằng 17 

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...  

*. Tính hình cháy, nổ  

Trong tháng 6 không xảy ra tình trạng cháy nổ. Tính từ đầu năm trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 4 vụ cháy làm cháy 3 nhà dân tại huyện Mường 

Nhé, Mường Ảng, Mường Chà và 01 nhà xưởng tại thành phố Điện Biên Phủ 

không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại 1.230 triệu đồng. Nguyên nhân do 

chập điện và bất cẩn trong khi hàn. 

*. Tình hình vi phạm môi trường: 

Số vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm 2015 là 274 vụ (giảm 29 

vụ); số vụ được sử lý là 217 vụ (giảm 11 vụ), với tổng số tiền xử phạt là 

1.035,05 triệu đồng. Chủ yếu là phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản và 

động vật trái phép.  

 



 19 

*. Tình hình thiệt hại do thiên tai: 

Trong tháng 6 không có thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu 

năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 02 trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong 

các ngày 06-07/4 và 10-11/4 gây thiệt hại tại 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ 

làm 1 người bị thương; 14 nhà bị sập đổ; 107 nhà bị hư hỏng nhẹ, tốc mái. Ước 

tổng giá trị 200 triệu đồng. Hiện tại các huyện đã chủ động phối hợp và chỉ đạo 

các xã, tổ chức kiểm tra hiện trường xác định thiệt hại và huy động các lực 

lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai. 

C. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 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. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng ổn định. Sản xuất 

một số ngành, lĩnh vực đạt khá. An sinh xã hội được nâng lên. 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 kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 

2015, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần triển khai thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP và 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công của 

Chính phủ, tập trung vào 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. 

- Tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 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. 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 
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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. 

- 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 của tỉnh Điện Biên tháng 6 và 6 tháng 

năm 2015./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TH- TCTK;  

- Ban chỉ đạo Tây Bắc; 

- Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;  

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo CTK (2); 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Các phòng NV thuộc CTK; 

- Các Chi cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

Đã ký 

Đã ký 

 

 

 

 Phạm Quang Lịch 
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