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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

  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 năm 2015 của tỉnh diễn 

biến theo chiều hướng tích cực với những kết quả chủ yếu như sau: 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

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

2015 theo giá so sánh năm 2010 đạt 8.468,80 tỷ đồng, tăng 6,56% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 1.916,97 tỷ đồng, 

tăng 4,34%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.142,66 tỷ đồng, tăng 6,64%; 

khu vực dịch vụ đạt 4.409,17 tỷ đồng, tăng 7,52%. Trong tốc độ tăng trưởng 

chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 1,0 

điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 1,68 điểm phần 

trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 3,88 điểm phần trăm. 

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

hiện hành ước năm 2015 đạt 11.521,78 tỷ đồng, tăng 9,49% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.764,73 tỷ đồng, 

tăng 6,92%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 3.043,28 tỷ đồng, tăng 10,98%; 

khu vực dịch vụ đạt 5.713,78 tỷ đồng, tăng 9,97%. Về cơ cấu chuyển dịch theo 

hướng tích cực giảm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khu vực công 

nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ cụ thể như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 24,00%, giảm 0,57% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công 

nghiệp- xây dựng chiếm 26,41%, tăng 0,35%; khu vực dịch vụ chiếm 49,59%, 

tăng 0,22%.  

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

2.1. Nông nghiệp        
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a. Trồng trọt: 

- Cây hàng năm:  

Theo báo cáo sơ bộ toàn tỉnh gieo trồng được 99.805,68 ha cây hàng năm 

các loại, giảm 0,61% so với thực hiện năm trước. Trong đó: Diện tích cây lương 

thực có hạt trồng được 79.184,39 ha, giảm 0,18% so với thực hiện năm trước, 

vượt 0,25% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt 250.915,46 tấn, tăng 

1,73% so với thực hiện năm trước, vượt 3,83% kế hoạch, diện tích, năng suất, 

sản lượng một số cây hàng năm chủ yếu và so với thực hiện năm trước như sau: 

Cây lúa gieo cấy được 49.445,13 ha, tăng 0,09%, vượt 0,29% kế hoạch; sản lượng 

thu hoạch 174.717,01 tấn, tăng 2,44%, vượt 5,12% so với kế hoạch. Cây Ngô gieo 

trồng được 29.739,26 ha, giảm 0,63%, vượt 0,19% kế hoạch; sản lượng thu hoạch 

76.198,45 tấn, tăng 0,13%, vượt 1% so với kế hoạch. Cây lấy củ có chất bột gieo 

trồng được 9.037,36 ha, tăng 2,93%. Cây có hạt chứa dầu gieo trồng được 

6.369,69 ha, giảm 10,93%. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng được 

4.820,77 ha, tăng 2,27%. Mặc dù năng suất, sản lượng các loại cây trồng có 

tăng hơn so với thực hiện năm trước, xong 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 12.913,46 ha cây lâu năm, tăng 

4,28% so với thực hiện năm trước. Diện tích trồng mới trong năm được 651,79 

ha, giảm 59,21% so với thực hiện năm trước. Trong đó:  

Cây cao su diện tích hiện có 5.172,62 ha, tăng 0,69% so với thực hiện năm 

trước. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Cao su Điện Biên số diện tích cao su 

thanh lý 85,76 ha. Diện tích trồng mới được 121,46 ha, giảm 86,57% so với 

thực hiện năm trước, đạt 22,66% kế hoạch. Diện tích trồng mới cây cao su đạt 

thấp so với kế hoạch do chủ trương của Bộ Nông nghiệp ngừng đầu tư cho cây 

cao su tại khu vực Tây bắc, nên diện tích trồng mới giảm hơn so với thực hiện 

năm trước và không đạt kế hoạch giao. 

Cây cà phê diện tích hiện có 4.135,59 ha, tăng 1,89% so với thực hiện năm 

trước (trồng mới được 92,3 ha, giảm 49,63% so với thực hiện năm trước, đạt 

43,95% kế hoạch, nguyên nhân do những năm gần đây giá cà phê không ổn 

định, thu nhập của người trồng cà phê không được đảm bảo do đó người dân ít 

đầu tư trồng mới). Diện tích cho sản phẩm 3.414,27 ha; năng suất sơ bộ 18,58 

tạ/ha, tăng 13,09% so với thực hiện năm trước.  
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Cây chè diện tích hiện có 607,06 ha, tăng 3,2% so với thực hiện năm trước 

(trồng mới 20,31 ha, vượt 1,55% kế hoạch). Diện tích chè búp hiện có 577,36 ha 

(chiếm 95,11% chủ yếu tập trung ở huyện Tủa Chùa). Diện tích cây chè búp cho 

sản phẩm 272,96 ha, năng suất sơ bộ đạt 2,76 tạ/ha, tăng 6,15% so với thực hiện 

năm trước, sản lượng sơ bộ thu được 75,34 tấn. Mặc dù tỉnh đã thực hiện nhiều 

chính sách hỗ trợ người trồng chè, xong do số chè shan hiện có nằm phân tán 

trên diện tích quá rộng, phần lớn là cây cổ thụ nên việc thu hái, chăm sóc gặp 

nhiều khó khăn do đó năng suất, sản lượng chè đạt thấp. 

Cây ăn quả diện tích hiện có 2.168,38 ha, tăng 3,08% so với thực hiện năm 

trước (trong đó diện tích trồng mới 70,8 ha). Các huyện có diện tích trồng lớn 

như: Huyện Điện Biên 734,6 ha, chiếm 33,88%; Mường Ảng 285,32 ha, chiếm 

13,16%; Điện Biên Đông 258 ha, chiếm 11,9%, Tuần Giáo 222,65 ha, chiếm 

10,27%. Các loại cây ăn quả như chuối, dứa, chanh, bơ đem lại hiệu quả kinh tế 

cao nên được người dân đầu tư mở rộng diện tích, dự án giảm nghèo tại huyện 

Mường Ảng hỗ trợ cây giống cho người dân trồng mới được 51 ha bơ cũng đã 

khuyến khích, thúc đẩy người dân phát triển sản xuất.   

 - Tình hình sâu bệnh: Ngay từ đầu năm các ngành chức năng đã chủ động, 

thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân 

kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng nhiều biện pháp tích cực để 

phòng trừ sâu, bệnh hại lúa và các loại cây trồng khác nhằm hạn chế thiệt hại về 

năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.  

b. Chăn nuôi  

Theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/10/2015 số lượng đàn gia súc, gia cầm 

như sau: Đàn trâu 125.159 con, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước; sản 

lượng thịt trâu hơi 2.097,38 tấn, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm trước. Đàn 

bò 50.063 con, tăng 5,57% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi 

1.423,23 tấn, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn 351.685 con, 

tăng 5,23% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi 10.533,1 tấn, 

tăng 5,25% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm 3.324,71 nghìn con, tăng 

8,37% so với cùng kỳ năm trước (đàn gà 2.508,46 nghìn con, chiếm 75,45%, 

tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước); Thịt gia cầm hơi 3.221,87 tấn, tăng 

9,30% so với cùng kỳ năm trước; trứng gia cầm 59.805,60 nghìn quả, tăng 

9,26% so với cùng kỳ năm trước.  

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

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

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

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

phẩm chăn nuôi tăng thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chăn nuôi vẫn mang tính tự 
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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. Tổng số gia súc, gia cầm bị chết và tiêu huỷ do thiên 

tai và dịch bệnh là: Trâu, bò, ngựa 82 con; lợn 153 con; gia cầm 9.018 con. 

2.2. Sản xuất lâm nghiệp 

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

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

trồng mới được 319,93 ha rừng tập trung, giảm 4,69% so với thực hiện năm 

trước; số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán 2.735,6 nghìn cây, tăng 98,52% 

so với thực hiện năm trước, vượt 118,35% kế hoạch; rừng trồng được chăm sóc 

235,3 ha, giảm 80,87% so với thực hiện năm trước; rừng được khoanh nuôi tái 

sinh 2.250,6 ha, giảm 31,61% so với thực hiện năm trước. 

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

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

chống cháy rừng. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 554 

vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, trong đó: Cháy rừng 37 vụ, diện 

tích rừng bị cháy 11,028 ha (rừng tự nhiên 7,898 ha); phá rừng trái phép 188 

vụ, diện tích bị chặt phá là 174,29 ha; quản lý bảo vệ động vật hoang dã 11 vụ; 

Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 299 vụ; chế biến gỗ và lâm sản trái 

phép 7 vụ. Cơ quan chức năng thu giữ 166,734 m3 gỗ các loại  (gỗ quý hiếm 

42,127 m3), động vật rừng bị tịch thu 82 con. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 

trong năm 3.757,61 triệu đồng.  

Dự ước năm 2015 sản lượng gỗ khai thác được 18.550 m3, giảm 6,67% so 

với thực hiện năm trước; củi khai thác được 892.130 ste, giảm 3,03% so với 

thực hiện năm trước; tre, luồng khai thác được 2.079 nghìn cây, giảm 7,2% so 

với thực hiện năm trước; nứa khai thác 1.741 nghìn cây, giảm 8,13% so với 

thực hiện năm trước. Ngoài ra bà con nông dân còn tranh thủ khai thác và thu 

nhặt các lâm sản khác như: Măng, mộc nhĩ, song, mây và cây sâu chít. Các loại 

lâm sản khai thác và thu nhặt được phục vụ chủ yếu cho nhu cầu xây dựng và 

tiêu dùng trong dân.    

2.3. Thủy sản 

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

tâm, đầu tư phát triển, mở rộng quy mô. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17.985 cơ 

sở nuôi trồng thủy sản (có 17.888 cơ sở nuôi bằng diện tích mặt nước, 12 cơ sở 

nuôi lồng bè, 85 cơ sở sản xuất cá giống). Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 

năm 2.071,99 ha, tăng 5,39% so với thực hiện năm trước. Tổng số lồng bè 
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nuôi trồng thủy sản trong năm đạt 146 lồng với tổng thể tích 10.480 m3. 

Trong năm các cơ sở nuôi trồng thủy sản thường xuyên kiểm tra mực nước và 

môi trường nuôi đảm bảo cho các loại thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt do 

đó không xảy ra dịch, bệnh lớn. 

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

2.234,77 tấn, tăng 14,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi 

trồng được 1.978,66 tấn, tăng 14,23% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ 

sản khai thác được 256,11 tấn, tăng 14,11% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra 

các cơ sở nuôi ươm cá giống đã sản xuất được 221,91 triệu con cá giống để 

cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

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

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2015 tăng 9,48% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,17%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,32%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 60,09%; cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,19%. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 11/2015 tăng so 

với tháng trước 19,67%, giảm 20,91% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

Ngành sản xuất xi măng giảm 54,75%; tấm lợp bằng kim loại giảm 13,88%. Một 

số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: Các sản phẩm cấu kiện có bộ phận bằng sắt 

thép tăng 95,61%; chè Tủa Chùa tăng 88,71%; gạch xây dựng bằng đất sét nung 

tăng 55,02%; giường tủ, bàn, ghế bằng gỗ các loại tăng 17,03%.  

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

01/12/2015 tăng 12,83% so với tháng trước, trong đó: Xi măng tăng 154,95%; 

giường, tủ, bàn, ghế tăng 39%; Chè Tủa Chùa tăng 1,84%; còn lại các sản phẩm 

khác đều có chỉ số tồn kho giảm như: Thức ăn cho gia cầm giảm 39,26%; tấm 

lợp kim loại giảm 20,67%; cấu kiện và bộ phận bằng sắt, thép giảm 15%; gạch 

xây dựng bằng đất sét nung giảm 6,96%. 

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,81% 

so với tháng trước (doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,48%; doanh nghiệp ngoài nhà 

nước tăng 1,1%). So với cùng kỳ năm trước tăng 2,71% (doanh nghiệp nhà nước 

giảm 5,46%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 12,66%). 

Dự ước GTSX ngành công nghiệp theo giá so sánh 2010 năm 2015 đạt 

2.112,37 tỷ đồng, tăng 7,43% 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 102,56 tỷ đồng, tăng 1,03%; công nghiệp chế biến đạt 1.759,70 tỷ đồng, tăng 

3,07%; sản xuất phân phối điện, ga đạt 210,89 tỷ đồng, tăng 74,36%; cung cấp 

nước và xử lý rác thải đạt 39,22 tỷ đồng, tăng 7,36%. 
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Bên cạnh những thành quả đã đạt được, nền công nghiệp của tỉnh vẫn còn 

nhiều khó khăn dẫn đến tăng trưởng chưa cao như: Nhiều doanh nghiệp khó 

khăn về tài chính, công nợ tồn đọng, sản xuất trì trệ, không có thị trường tiêu thụ 

sản phẩm, thời tiết biến đổi thất thường, ách tắc giao thông, đường vào mỏ khai 

thác gặp nhiều khó khăn, sức mua sản phẩm trên thị trường thấp. Đối với ngành 

công nghiệp Điện Biên, việc đầu tư máy móc công nghệ để cải tiến chất lượng 

sản phẩm ở một số ngành còn chậm nên sản phẩm sản xuất ra chưa đủ sức cạnh 

tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, do đó sản lượng sản xuất thấp 

ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp toàn tỉnh. 

Là tỉnh miền núi, Điện Biên có đặc thù riêng biệt, giá trị sản xuất của khu 

vực công nghiệp cá thể đang chiếm tỷ trọng lớn, khoảng trên 60% trong giá trị 

sản xuất toàn ngành công nghiệp. Để ngành công nghiệp phát triển ổn định và 

bền vững, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước bằng cơ chế chính sách như đầu tư 

công tác khuyến công, hỗ trợ đào tạo tay nghề cho người lao động, tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp phải 

năng động và có chiến lược sản xuất cụ thể để sản phẩm công nghiệp không 

những phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn mà còn có thương hiệu và đủ sức 

cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất từ nơi khác đang lưu thông 

trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh.  

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

4.1. Thương mại, dịch vụ  

Năm 2015, 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 2015 đạt 6.898,25 tỷ đồng, tăng 

15,75% so với năm trước, trong đó: Phân theo thành phần kinh tế so với cùng kỳ 

năm trước: Kinh tế Nhà nước đạt 1.465,63 tỷ đồng, tăng 14,56%; kinh tế ngoài 

Nhà nước đạt 5.532,62 tỷ đồng, tăng 16,08% (kinh tế tập thể đạt 2,35 tỷ đồng, 

tăng 9,46%; kinh tế cá thể đạt 3.119,45 tỷ đồng, tăng 17,54%; kinh tế tư nhân 

đạt 2.310,83 tỷ đồng, tăng 14,18%. Một số nhóm có chiếm tỷ trọng cao so với 

cùng kỳ năm trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 2.271,84 tỷ đồng, chiếm 

32,93%, tăng 19,25%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.715,08 tỷ đồng, chiếm 

24,86%, tăng 15,31%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 739,07 tỷ đồng, chiếm 

10,71%, tăng 13,07%. Các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát 

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

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

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

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

4.2. Hoạt động Vận tải  



  7  

 

Tổng doanh thu hoạt động năm 2015 ước đạt 468,62 tỷ đồng, tăng 15,23% 

so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 140,14 tỷ 

đồng, tăng 12,87% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 

327,82 tỷ đồng, tăng 16,14% so cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách 

vận chuyển ước đạt 1030,37 ngàn HK, tăng 5,67% so cùng kỳ năm trước. Khối 

lượng hành khách luân chuyển đạt 206,92 triệu HK.Km, tăng 5,92% so cùng kỳ 

năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 2.586,81 ngàn tấn, tăng 7,75% 

so cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 116,11 triệu 

T.Km, tăng 5,30% so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung kết quả hoạt động vận tải 

năm 2015 tương đối thuận lợi, các doanh nghiệp không ngừng đổi mới nâng 

cao chất lượng phương tiện, khai thác hết khả năng các tuyến đường kể cả nội 

tỉnh và ngoại tỉnh. Trong năm đã có nhiều lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu 

nên rất thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động vận tải.  

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

năm 2015 ước đạt 3.120 triệu đồng, số lượt khách thông qua cụm cảng hàng 

không Điện Biên đạt 85.657 hành khách (chiều khách đi đạt 42.370 hành khách; 

chiều khách đến đạt 43.287 hành khách).  

*Bưu chính viễn thông: Doanh thu bưu chính viễn thông năm 2015 ước 

đạt 321.501 triệu đồng, trong đó: Doanh thu bưu chính ước đạt 12.250 triệu 

đồng, viễn thông ước đạt 309.251 triệu đồng. Số thuê bao phát triển mới năm 

2015 là 4100 (thuê bao cố định đạt 200; thuê bao di động 3650; thuê bao intenet 

đạt 250 thê bao). Số thuê bao hiện có đến cuối kỳ báo cáo 409.160 (thuê bao cố 

định đạt 15.605; thuê bao di động đạt 378.126; thuê bao intenet đạt 15.429).  

II. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

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

Năm 2015, 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 2015 tăng 0,30% 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 0,37% (nhóm lương thực giảm 3,89%, 

nhóm thực phẩm tăng 1,30%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 2,38%); nhóm 

đồ uống và thuốc lá tăng 2,03%; nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 7,66%; 

nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 3,13%; nhóm thiết bị và đồ 
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dùng gia đình tăng 4,78%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,92%; nhóm giao 

thông giảm 10,80%, bưu chính viễn thông tăng 0,69%; nhóm giáo dục tăng 

2,85%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,14%; nhóm hàng hóa dịch vụ 

khác tăng 4,65%; vàng giảm 3,03%; USD tăng 2,75%.  

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

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

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

2. Đầu tư, xây dựng 

2.1. Hoạt động đầu tư 

Trong năm 2015 việc thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước 

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

nhiều khó khăn, nhu cầu thanh toán nợ và chuyển tiếp các công trình rất lớn trong khi 

nguồn vốn của tỉnh lại hạn chế, nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, vì vậy có nhiều công trình 

chuyển tiếp chưa được bố trí vốn để triển khai. Trong thời gian qua, các ngành, các cấp 

trong tỉnh đã tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tăng nguồn thu, tháo gỡ một số 

khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, vì vậy việc thực hiện vốn đầu tư 

phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước tại địa phương đã có chuyển biến và có chiều 

hướng cải thiện rõ nét. 

Dự ước Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2015 đạt 10.060,51 

tỷ đồng, tăng  3,14% so với năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước đạt 4.828,93 tỷ đồng, 

giảm 9,05% so với năm trước (vốn Trung ương quản lý đạt 1.869,82 tỷ đồng, tăng 

32,79%; vốn địa phương quản lý ước đạt 2.959,11 tỷ đồng, giảm 24,15%). Vốn ngoài 

nhà nước đạt  5.231,59 tỷ đồng, tăng 17,69% so với năm trước (vốn của tổ chức, 

doanh nghiệp đạt 3.382,75 tỷ đồng, tăng 14,56%; vốn đầu tư của dân cư đạt 1.848,66 tỷ 

đồng, tăng 23,88%). 

2.2. Hoạt động xây dựng 

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

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

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

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

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

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

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 (giá hiện hành) ước đạt 6.051,70 

tỷ đồng, tăng 7,27% so với thực hiện năm trước, trong đó: Chia theo loại hình sở 

hữu: Doanh nghiệp nhà nước đạt 310,19 tỷ đồng, tăng 9,80%. Doanh nghiệp 

ngoài nhà nước đạt 4.385,23 tỷ đồng, tăng 7,45%. Xây dựng của xã, phường, 

hoạt động xây dựng của các tổ, đội xây dựng cá thể, nhà tự xây, tự ở của dân cư 

đạt 1.356,28 tỷ đồng, tăng 6,12%. Chia theo loại công trình: Công trình nhà ở 
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đạt 1.292,28 tỷ đồng, tăng 7,50%. Công trình nhà không để ở đạt 1.328,62 tỷ 

đồng, tăng 2,10%. Công trình kỹ thuật dân dụng ước đạt 3.061,56 tỷ đồng, tăng 

10,30%. Hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 369,24 tỷ đồng, tăng 1,80%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.  

3. Tài chính, tín dụng 

3.1. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2015 ước đạt 932,40 tỷ 

đồng, giảm 4,85% so với cùng kỳ năm trước, vượt 24,40% dự toán, trong đó: 

Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 903,96 tỷ đồng, tăng 2,12% so với cùng kỳ 

năm trước, vượt 24,34% dự toán năm (thu từ sản xuất kinh doanh trong nước đạt 

764,50 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cùng kỳ năm trước, vượt 8,44% dự toán; 

thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu đạt 32,0 tỷ đồng, 

tăng 30,92% so với cùng kỳ năm trước, vượt 45,45% dự toán). Các khoản thu để 

lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 28,44 tỷ đồng, giảm 69,97% 

so với cùng kỳ năm trước, vượt 26,41% 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 2015 ước đạt 6.850,83 tỷ đồng, vượt 

3,0% dự toán. Trong đó: Chi cân đối ngân sách đạt 5.657,29 tỷ đồng, vượt 

7,81% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 250,72 tỷ đồng, vượt 46,20% 

dự toán; chi thường xuyên đạt 5.276,51 tỷ đồng, vượt 8,47% dự toán. Chi thực 

hiện mục tiêu quốc gia+ nhiệm vụ khác 1.131,45 tỷ đồng, đạt 81,91% dự toán. 

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN 62,09 tỷ đồng, vượt 

175,96% dự toán. 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. 

3.2. Tài chính, ngân hàng 

* Thu, chi tiền mặt: Tổng thu tiền mặt ước thực hiện năm 2015 đạt 24.500 

tỷ đồng, tăng 2,5% bằng 602 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014. Tổng chi tiền 
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mặt ước đạt 28.856 tỷ đồng, tăng 13% bằng 3.319 tỷ đồng so với thực hiện năm 

2014. Bội chi tiền mặt 4.356 tỷ đồng, tăng 2.717 tỷ đồng so với năm 2014. Mọi 

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

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

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

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

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

b. Công tác tín dụng: 

* Huy động vốn: Tổng nguồn vốn tín dụng ước thực hiện đến 31/12/2015 là 

6.600 tỷ đồng, tăng 20,83% bằng 1.138 tỷ đồng so với cuối năm 2014, vượt 

108,3% 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 

31/12/2015 là 10.950 tỷ đồng, tăng 24,83% so với năm 2014, vượt 106,92% kế 

hoạch, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 3.940 tỷ đồng, tăng 2,87% so với 

cuối năm 2014; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 7.010 tỷ đồng, tăng 21,24% so 

với cuối năm 2014; nợ xấu là 113 tỷ đồng, chiếm 1,03% tổng dư nợ.  

4. Hoạt động xuất, nhập khẩu 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 42.500 ngàn USD, tăng 

21,43% so với cùng kỳ năm trước, vượt 18,06% kế hoạch. Trong đó: Xuất 

khẩu 26.500 ngàn USD, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước, đạt 98,15% 

kế hoạch. (Các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 14.200 ngàn USD, các 

đơn vị tỉnh bạn thực hiện xuất khẩu qua địa bàn tỉnh 9.000 ngàn USD, dịch vụ 

3.300 ngàn USD). Giá trị nhập khẩu cả năm ước đạt 16.000 ngàn USD, tăng 

46,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt 77,8% kế hoạch. (Các đơn vị trong 

tỉnh nhập khẩu trực tiếp 3.000 ngàn USD, các đơn vị tỉnh bạn thực hiện nhập 

khẩu qua địa bàn tỉnh 13.000 ngàn USD). 

Để đạt được hiệu quả cao hơn và bền vững trong công tác xuất nhập 

khẩu, nhất là xuất khẩu. Trong những năm tới tỉnh cần có cơ chế chính sách 

nhằm khuyến khích và huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế 

theo hướng xã hội hóa và đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Ưu 

tiên đặc biệt cho phát triển xuất khẩu của tỉnh nhất là các mặt hàng do địa 

phương sản xuất, ưu tiên xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp của các đơn vị 

trong tỉnh trực tiếp sản xuất tại địa phương như (Xi măng do địa phương). 

Đặc biệt là phát triển tổng hợp kinh tế dịch vụ theo hướng đa dạng hóa các 

loại hình dịch vụ và các thành phần kinh tế tham gia nhằm đẩy mạnh sản xuất 
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và phục vụ xuất khẩu. Giao thông đi lại cần được cải tạo, sửa chữa và nâng 

cấp định kỳ nhằm đảm bảo giao thông, thông suốt nhất là vào mùa mưa lũ. 

Với mục tiêu đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong 

tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh bạn thực hiện xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 

Điện Biên ngày một tăng về số lượng các doanh nghiệp cũng như giá trị hàng 

hóa xuất nhập khẩu trong những năm tới nhằm mục tiêu tăng nguồn thu ngân 

sách cho tỉnh nhà.  

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, 

VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC 

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

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

Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 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%; 

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‰. 

Ước năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 3,3%, giảm 0,2% so 

với năm 2014. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 8.500 lao động, 

đạt 100% kế hoạch, trong đó: Thông qua cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm 

là 1.391 lao động, giảm 10,12% so với  năm 2014, đạt 84,3% kế hoạch. Trong 

năm đã xuất khẩu 70 lao động (Lào 40; Hàn Quốc 10, Ả rập- Xê út 2; Malaysia 

11; Nhật 3; Đài Loan 4). Đối với lĩnh lực đào tạo nghề tuyển mới và đào tạo 

nghề cho 7.950 lao động, tăng 0,75% so với thực hiện năm 2014, đạt 99,38% kế 

hoạch (cao đằng và trung cấp nghề 180 người, đạt 36% kế hoạch; sơ cấp nghề và 

dạy nghề dưới 3 tháng 7.770 người, vượt 3,6% kế hoạch.  

b. Đời số dân cư 

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

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

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

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

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

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

Theo báo cáo lao động thu nhập ước năm 2015 thu nhập người lao động trong 

khu vực nhà nước như sau: Khu vực I là 5.095 ngàn đồng/người/tháng; khu vực 

II là 7.055 ngàn đồng/người/tháng; khu vực III  là 6.799 ngàn đồng/người/tháng.  

*. Đời sống dân cư nông thôn 
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Dân cư nông thôn chiếm 84,91% dân số toàn tỉnh, đời sống chủ yếu phụ 

thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 

vẫn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, tình trạng di dân trái phép vẫn còn 

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

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

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

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

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

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

nhập thoát nghèo, vươn lên làm giàu.  

* Tình trạng thiếu đói trong dân cư 

Lũy kế từ 15/12/2014 đến ngày 15/12/2015 trên địa bàn tỉnh có 21.672 hộ 

với 99.068 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 8,31% bằng 1.662 hộ; số nhân 

khẩu thiếu đói tăng 11,14% bằng 9.929 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:  

Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng cho 

các gia đình chính sách, người có công với cách mạng 4.243 xuất quà trị giá 

1.118,29 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ đã tổ 

chức thăm hỏi tặng 4.486 suất quà trị giá 1.111,76 triệu đồng cho các gia đình 

chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 

đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước cho 24 thân nhân và cán bộ lão thành, 

tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh với số tiền 24 triệu đồng. Năm 2015 tỉnh cũng 

đã phê duyệt và cấp 2.628 thẻ BHYT cho người có công và thân nhân.    

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, 

người có công năm 2015 tỉnh Điện Biên thực hiện tương đối tốt đã cấp được 135 

sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng; sửa chữa và làm mới 47 nhà tình nghĩa trị giá 

1.657 triệu đồng, 15 nhà tình thương trị giá 282 triệu đồng và 86 nhà đại đoàn 

kết trị giá 1.487 triệu đồng. 

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội:  
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Năm 2015, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm 

hỏi và tặng quà cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội 25.178 suất quà 

trị giá 10.140 triệu đồng. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện trợ cấp hàng tháng 

theo Nghị định 67, Nghị định 13 và Nghị định 28 của Chính phủ cho 12.118 đối 

tượng, kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 16.313 triệu đồng. Đôn đốc các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho 423.073 đối tượng bảo trợ xã 

hội (333.293 thẻ cho người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số; 3.019 thẻ cho 

người thuộc hộ cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi 78.215 thẻ; đối tượng bảo trợ xã 

hội 8.546 thẻ). Tổ chức cứu đói đứt bữa nhân dịp Tết nguyên đán cho 4.786 hộ, 

với 19.641 nhân khẩu, tổng số tiền là 3.598,26 triệu đồng. Tổ chức trao 1.475 

con bò cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo từ Chương trình Chung tay vì cộng 

đồng và bò giống giúp người nghèo biên giới. Trong năm cũng có nhiều đợt trao 

quà cho trẻ em với tổng số quà trị giá 262 triệu đồng; phẫu thuật miễn phí cho 

106 trẻ em.   

UBMTTQ tỉnh trích quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chi 374,73 triệu đồng, 60 

tấn xi măng Điện Biên và hàng trăm suất quà tặng cho người nghèo có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn. 

* 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, 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 

kết quả rà soát hộ nghèo thì tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 28,01%, giảm 4,56% so 

với năm 2014.  

3. Giáo dục và Đào tạo 

3.1. Kết quả năm học 2014-2015 

Kết thúc năm học 2014-2015 có 491 trường (Mầm non 171 trường, Tiểu 

học 175 trường, THCS 114 trường, THPT 31 trường) với 162.972 học sinh 

(Mầm non 45.106 trẻ, Tiểu học 63.566 học sinh, THCS 39.630 học sinh, THPT 

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

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

giáo đến trường được đảm bảo về  thể chất, tinh thần. Có 98,1% trẻ được ăn bán trú 

tại trường đạt. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 3,5%; trẻ suy dinh 

dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 4,2%. Chất lượng đánh giá trẻ theo các lĩnh vực phát 

triển: Thể chất đạt 91,8%; nhận thức đạt 90,6%; ngôn ngữ đạt 91,4%; tình cảm và 

kỹ năng xã hội đạt 92,5%; thẩm mỹ đạt 91,2 %.  
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- Giáo dục tiểu học: Số học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học 

đạt 98,4% (tăng 1,6% 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 96,70%. 

- Giáo dục THCS: Kết quả xếp loại: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THCS tăng 

2,6% so với năm học trước; học lực yếu, kém giảm 0,45% so với năm học trước. 

Xét công nhận tốt nghiệp THCS 6.444 đạt 96,02%.  

- Giáo dục THPT: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THPT tăng 6,53% so với 

năm học trước; học lực yếu kém giảm 4,21% so với năm học trước. Kết quả đỗ 

tốt nghiệp THPT 3.930 học sinh đạt 87,80%. 

- 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 2014-2015 đã có 910 học sinh bỏ học, trong đó: Tiểu học 106 học sinh, 

THCS 167 học sinh, THPT 637 học sinh.  

3.2.Tình hình năm học 2015-2016: 

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

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

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

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

2.050 phòng học (phòng học kiên cố 46,3%; phòng học bán kiên cố 16,2%; 

phòng học tạm (tranh tre) 37,5%). Tiểu học 3.303 phòng (1.626 phòng học kiên 

cố, chiếm 49,23%; 945 phòng học bán kiên cố, chiếm 28,6%). THCS 1.458 

phòng học (1.211 phòng học kiên cố, chiếm 83,05%; bán kiên cố 131 phòng, 

chiếm 8,98%; phòng học tạm 122 phòng, chiếm 8,37%). THPT 629 phòng học 

(phòng học kiên cố 622 phòng; phòng bán kiên cố 5 phòng; 2 phòng học tạm). 

GDTX 86 phòng học (63 phòng kiên cố). 

Năm học 2015- 2016: Giáo dục mầm non là 171 trường với 2.070 nhóm, 

lớp và 47.876 trẻ. Giáo dục tiểu học 175 trường với 3.153 lớp và 64.595 học 

sinh; số học sinh được tuyển mới vào lớp 1 là 13.268 em. THCS 114 trường với 

1.319 lớp và 40.530 học sinh, số học sinh tuyển mới vào lớp 6 là 11.427. THPT 

31 trường với 505 lớp và 15.194 học sinh, học sinh tuyển mới vào lớp 10 là 

6.113 em. GDTX có 08 trung tâm mở được 43 lớp bổ túc THCS và THPT với 

1.540 học viên. Toàn ngành có 11.491 giáo viên, trong đó: Mầm non 2.922 giáo 

viên; Tiểu học 4.729 giáo viên; THCS 2.587 giáo viên; THPT 1.157 giáo viên 

và GDTX 96 giáo viên. 

3.3. Đào tạo 
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Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 03 trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Sư 

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

01 trường Cao đẳng nghề. 

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

sinh được tuyển mới là 582, đạt 95,41% (Trường CĐ Sư Phạm 360/400; trường 

CĐ Y 58/50; Trường CĐKT 164/160). Hệ trung cấp số học sinh được tuyển 330 

đạt 51,16% chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Học sinh hệ trung cấp của các 

trường đạt thấp Trường CĐ Sư Phạm 19 học sinh; trường CĐ Y 120 học sinh; 

Trường CĐKT 191 học sinh.  

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 

gây dịch và xử lý kịp thời. Trong 11 tháng năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy 

ra 02 vụ dịch với 261 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 20/11/2015 

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 7.700 ca nhiễm HIV trong đó số mắc 

mới được phát hiện trong kỳ 159 ca; số nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS tích 

lũy 5.302 ca; tử vong do AIDS 3.345 ca; số người nhiễm HIV còn sống trên địa 

bàn quản lý được 3.492 ca, tỷ lệ còn sống quản lý được 80,2%. Tỷ lệ nhiễm HIV 

còn sống/dân số 0,64%. 

* Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: 
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Năm 2015, xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 02 ca mắc (không có tử 

vong) và 13 ca mắc đơn lẻ (không có tử vong). Do ăn phải nấm độc và thức ăn 

biến chất, 100% các ca ngộ độc thực phẩm được điều tra xác minh kịp thời. 

Đã tổ chức 60 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 (Tết Nguyên Đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu). 

 Ngoài ra, tổ chức 02 đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành ATTP và 8 đoàn 

thanh tra do Chi cục VSATTP tổ chức (theo chỉ đạo của Cục ATTP). Đã thanh, 

kiểm tra được 2.846 lượt cơ sở. Trong đó: số cơ sở đạt tiêu chuẩn 2.209 (chiếm 

77,6%), số cơ sở vi phạm 637 (chiếm 22,4%).  

Cấp mới 145 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về An toàn thực phẩm cho các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (trong đó: tuyến tỉnh 63 và huyện 82). 

Lũy tích, số cơ sở do tuyến tỉnh và huyện quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm là 1.515 cơ sở, đạt 87,1% (trong đó: tuyến tỉnh 100%, 

tuyến huyện 83,5%). 

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

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

Trong 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. 

b. Công tác thanh kiểm tra 

Năm 2015, tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính; 02 cuộc thanh tra 

chuyên ngành; 02 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng; 6 đợt kiểm tra hoạt 

động các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn; kiểm tra hoạt 

động tại 5 giải thi đấu thể thao và 1 hoạt động lễ hội (Thành bản phủ); 02 đượt 

kiểm tra hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 01 đợt kiểm tra 

hoạt động kinh doanh dịch vụ Thể thao đạt 100% kế hoạch. 

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 2015 đạt 135,3  ngàn 

người, chiếm 24,7%, tăng 7,6% so với năm trước, đạt 100% kế hoạch. Có 

17.300 gia đình được công nhận gia đình thể thao, chiếm 15%, tăng 4,85% so 
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với năm trước, đạt 100% kế hoạch. Có 350 câu lạc bộ TDTT cơ sở, tăng 2,9% so 

với  năm trước, đạt 100% kế hoạch. Có 450 Số trường phổ thông thực hiện đầy 

đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa, đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2015 

toàn tỉnh tổ chức 415 giải thi đấu thể dục, thể thao quần chúng (Cấp tỉnh 7 giải; cấp 

huyện, ngành 95 giải; cấp xã 313 giải). 

Thể thao thành tích cao: Trong năm, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 

đã tham dự 14 giải thi đấu ngoài tỉnh, vượt 40% kế hoạch; 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, kết quả đã đào tạo được 27 VĐV tuyến I, đạt 77,14% kế hoạch; 185 VĐV 

tuyến II, đạt 100% kế hoạch. Dự ước năm 2015 có 3 vận động viên đạt đẳng cấp 

cấp I, đạt 100% kế hoạch; đạt được 46 huy chương các loại, vượt 27,8% kế hoạch.   

d. Hoạt động du lịch: 

Năm 2015 lượng khách du lịch đến Điện Biên có sự giảm sút do không phải 

năm diễn ra sự kiện kỷ niệm chiến thắng cấp quốc gia, tuy nhiên, dự ước số lượng 

khách đến Điện Biên đạt 400 ngàn lượt, trong đó khách Quốc tế đạt 70 ngàn lượt, 

thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 550 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

6. Tai nạn giao thông 

Lũy kế từ 16/11/2014 đến 15/11/2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 

59 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 27 người chết, 62 người bị thương, 

trong đó: 38 vụ tai nạn giao thông làm 27 ngừời chết và 36 người bị thương; số 

vụ va chạm giao thông đường bộ là 21 vụ làm bị thương 26 người. So với cùng 

kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn giảm 3,4% 

bằng 2 vụ, số người chết giảm 12,9% bằng 4 người, số người bị thương giảm 

14% bằng 11 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, không đội mũ bảo hiểm.  

7. Thiệt hại thiên tai 

Từ đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trận mưa to, gió lốc và 

gây lũ lớn tại các huyện, thị, thành phố, gây thiệt hại lớn về người và tài sản: 

Thiệt hại về người: 02 người chết; 12 người bị thương. Về tài sản: Số lượng 

công trình phai, đập, cống bị phá huỷ 169 cái; 50 phai, đập, cống bị hư hỏng; 

chiều dài kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi 7.401,6 m; khối lượng đất đá sạt lở 

cuốn trôi 530m3. Số cầu cống bị phá huỷ 08 chiếc; số cầu cống bị hư hỏng 09 

chiếc; chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, cuốn trôi 7.080 m; khối lượng đất đá 

bê tông bị sạt lở cuốn trôi 406.371 m3. Số cột điện trung cao thế bị gãy, đổ 15 

cột; số cột điện hạ thế bị đổ 5 cột. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh: Đã làm 

ngập và hư hỏng 871,15 ha lúa (mất trắng 343,81 ha); diện tích hoa màu bị ngập, 

hư hỏng 300,185 ha (mất trắng 3,5 ha); diện tích cây công nghiệp bị ngập hư 

hỏng 4,6 ha; số trâu, bò chết 21 con; số lợn chết 67 con; số gia cầm bị chết 9.015 
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con; 36 con gia súc khác chết; diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng 73,17 ha. 

Thiệt hại về công trình văn hoá, phúc lợi, nhà cửa, đồ dùng: Số điểm trường bị 

ngập, bị hư hại một phần 18 điểm; công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng 23 công 

trình; tường rào bị đổ 197 m; kè đá bảo vệ khu dân cư bị gãy, sạt lở 230 m; đất 

đá sạt lở vào nhà công trình, trụ sở 31.500 m3. Số nhà bị sập, cuốn trôi 26 nhà; 

số nhà ở bị ngập nước 412 nhà; số nhà ở bị sạt lở, tốc mái 181 nhà. Xe máy bị 

trôi 96 cái; ti vi hỏng 38 cái; ngoài ra còn thiệt hại một số tài sản khác. Ước tổng 

giá trị thiệt hại là 297.236 triệu đồng. 

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã đã kịp thời xuống hiện trường tại 

các xã, thị trấn bị thiệt hại chỉ đạo công tác ứng phó, di dời người và tài sản ra 

khỏi vùng nguy hiểm, động viên nhân dân vùng bị thiệt hại, phân công nhiệm 

vụ các thành viên BCH và cán bộ phòng ban chuyên môn của huyện trực tiếp 

xuống cơ sở kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ, 

trích ngân sách dự phòng hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả 

mưa lũ điển hình như huyện Tuần Giáo đã hỗ trợ luôn mỗi người bị thương là 2 

triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở, vận 

động nhân dân khẩn trương khắc phục diện tích bị thiệt hại và có kế hoạch 

chuyển đổi mùa vụ, hỗ trợ giống lúa xác nhận cho diện tích lúa mùa phải gieo 

cấy lại và hỗ trợ giống ngô để trồng lại phần diện tích lúa không khắc phục 

được. 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 sớm đưa đời sống nhân dân ổn định trở lại. 

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

Tính từ đầu năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 10 vụ cháy làm 

cháy 7 nhà dân tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé, Mường Ảng, 

Mường Chà và 01 nhà xưởng, 2 cơ quan tại thành phố Điện Biên Phủ không có 

thiệt hại về người. Ước thiệt hại 1.658 triệu đồng. Nguyên nhân do chập điện, 

bất cẩn khi dùng lửa, khi hàn. 

Số vụ vi phạm môi trường trong năm 2015 là 549 vụ; số vụ được sử lý là 

488 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 2.104,503 triệu đồng. Chủ yếu là khai thác và 

vận chuyển lâm sản trái phép.  

IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh năm 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, 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, 
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khả năng tiếp cận vốn khó, tồn kho sản phẩm vẫn ở mức cao. Để thực hiện tốt kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2016 các cấp, các ngành và địa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suất huy động. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phó trước những biến động của thị trường. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá. Kiên quyết xử lý nghiêm các 

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

qua biên giới. 

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

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

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

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

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

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

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

và xuất khẩu.  

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

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

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

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

Thực hiện có hiệu quả cao chính sách ưu đãi tín dụng để có nhiều hộ nghèo, hộ 
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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 2015./. 
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