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BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 

  NĂM 2017 TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Năm 2017, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuy 

nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trước tình hình đó Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc, linh hoạt Nghị quyết số 

01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị 

quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 vào tình hình thực tế của địa phương, đồng 

thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung thực hiện ngay từ những 

ngày đầu, tháng đầu của năm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế- xã hội. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực năm 2017 như sau: 

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước năm 2017 theo giá 

so sánh năm 2010 đạt 9.719,12 tỷ đồng, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm trước; 

trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 2.000,53 tỷ đồng, tăng 4,75%; 

khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 2.213,07 tỷ đồng, tăng 9,69%; khu vực dịch 

vụ đạt 5.251,83 tỷ đồng, tăng 7,05%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 253,70 

tỷ đồng, tăng 4,78%. 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 2,15 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 

3,81 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 0,13%. 

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành cấp 2 (nông nghiệp và 

hoạt động dịch vụ có liên quan) đạt 1.823,47 tỷ đồng, chiếm 91,15% khu vực I, 

tăng 5,35% so với thực hiện năm 2016, đóng góp 1,02 điểm phần trăm vào mức 

tăng chung. 
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Khu vực công nghiệp và xây dựng, trong toàn ngành công nghiệp thì ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhưng lại có mức tăng trung 

bình 6,45%; hai ngành D và E có mức tăng cao (37,0% và 14,51%) nhưng 

chiếm tỷ trọng nhỏ dẫn tới mức tăng toàn ngành công nghiệp đạt 14,76%. Ngành 

xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 6,96%, đóng góp 1,0 điểm phần 

trăm vào mức tăng chung. 

Trong khu vực dịch vụ, mức tăng của một số ngành có tỷ trọng lớn như 

sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 9,62% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có đóng 

góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung (0,65 điểm phần trăm); thông tin và 

truyền thông tăng 3,87%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm; Hoạt động của Đảng 

cộng sản, tổ chức chính trị XH tăng 7,32%, đóng góp 0,77 điểm phần trăm; giáo 

dục và đào tạo tăng 6,83%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm. 

Về cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.842,54 tỷ 

đồng, chiếm 20,76%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 3.057,40 tỷ đồng, 

chiếm 22,33%; khu vực dịch vụ đạt 7.432,19 tỷ đồng, chiếm 54,29%; thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 357,33 tỷ đồng, chiếm 2,61%. Cơ cấu kinh tế 

đang có xu hướng chuyển dịch tích cực từ khu vực I sang ba khu vực còn lại. 

2. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

2.1. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước đạt 1.054,25 tỷ 

đồng, tăng 3,39% so với thực hiện năm trước, vượt 0,17% dự toán, trong đó: 

Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 1.032,25 tỷ đồng, tăng 

6,48% so với thực hiện năm trước, đạt 99,69% dự toán (thu nội địa đạt 1.016,5 

tỷ đồng, tăng 7,84% so với thực hiện năm trước, đạt 99,66% dự toán). Các 

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

giảm 56,2% so với thực hiện năm trước, vượt 29,41% 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 trên địa bàn tỉnh năm 2017 ước đạt 

13.316,69 tỷ đồng, giảm 0,73% so với thực hiện năm trước. Trong đó: Chi ngân 

sách nhà nước đạt 6.860,97 tỷ đồng, giảm 5,19% so với thực hiện năm trước, 

vượt 5,77% dự toán, trong đó: Chi thường xuyên đạt 6.203,84 tỷ đồng, tăng 

10,67% so với thực hiện năm trước, vượt 8,05% dự toán. Chi chuyển giao ngân 

sách đạt 4.956,88 tỷ đồng, tăng 7,03% so với thực hiện năm trước. Chi thực hiện 

mục tiêu quốc gia+ nhiệm vụ khác 1.498,84 tỷ đồng, vượt 28,60%. Ngoài ra các 
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khoản chi khác đều đạt chỉ tiêu và được thực hiện đảm bảo đúng Luật Ngân sách 

và dự toán giao đầu năm. 

2.2. Tài chính, ngân hàng 

* Thu, chi tiền mặt: Tổng thu tiền mặt ước thực hiện năm 2017 đạt 33.600 

tỷ đồng, tăng 0,13% bằng 43 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016. Tổng chi tiền 

mặt ước đạt 37.100 tỷ đồng, tăng 5,07% bằng 1.791 tỷ đồng so với thực hiện 

năm 2016. Bội chi tiền mặt 3.500 tỷ đồng. Mọi nhu cầu chi về tiền mặt, ngành 

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

kinh tế- xã hội của tỉnh. 

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

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

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

* Huy động vốn: Tổng nguồn vốn tín dụng ước thực hiện đến 31/12/2017 là 

8.650 tỷ đồng, tăng 10,43%. Nguồn vốn tăng củ yếu ở tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi 

thanh toán. Các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền và áp dụng nhiều 

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

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

31/12/2017 là 16.270 tỷ đồng, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn là 5.740 tỷ 

đồng, chiếm 35,28% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn là 10.530 tỷ đồng, 

chiếm 64,72% tổng dư nợ; nợ xấu là 206 tỷ đồng, chiếm 1,27% tổng dư nợ.  

3. Giá cả, lạm phát 

Năm 2017 tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, 

kiềm chế lạm phát; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện 

xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về giá; thu hút đầu tư, 

thực hiện chính sách tiền tệ, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách địa 

phương, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển … một cách có hiệu quả trong 

công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả nên trong năm 2017 chỉ số giá 

không có biến động lớn, giữ ổn định ở mức tăng và giảm nhẹ. Chỉ số giá tiêu 

dùng  bình quân năm 2017 tăng 2,90% so với bình quân năm 2016. Trong đó chỉ 

số giá các nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước như sau: Nhóm hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống giảm 2,34% (nhóm lương thực giảm 2,39%, nhóm thực phẩm giảm 

3,57%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,76%); nhóm đồ uống và thuốc lá 

tăng 1,48%; nhóm may mặc, mũ nón, dày dép tăng 2,29%; nhóm nhà ở, điện 

nước, chất đốt và VLXD tăng 3,06%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 

2,18%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế có chỉ số tăng cao nhất là 55,77%; nhóm 

giao thông tăng 6,44%, bưu chính viễn thông giảm 0,21%; nhóm giáo dục tăng 
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4,81%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,73%; nhóm hàng hóa dịch vụ 

khác tăng 2,97%; vàng tăng 5,41%; USD tăng 1,60%.  

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

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

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

4. Đầu tư, xây dựng 

4.1. Hoạt động đầu tư 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, các Sở, Ban, Ngành, Chủ 

đầu tư dự án, công trình đã tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng cơ bản, đặc biệt là giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. UBND 

tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt, áp dụng linh hoạt Nghị quyết số 70/NQ- CP 

ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; các cơ 

quan Ban, Ngành đã tích cực triển khai ban hành các văn bản đôn đốc và hướng 

dẫn cụ thể cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị 

được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để 

đẩy nhanh việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trong năm. Đồng 

thời đảm bảo tiến độ thi công công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh 

toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, do vậy nguồn vốn 

nhà nước do địa phương quản lý tăng khá so với năm  2016. 

Dự ước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện năm 2017 đạt 9.424,45 

tỷ đồng, tăng 11,76% so với năm trước, trong đó: Vốn nhà nước trên địa bàn 

ước đạt 4.869,01 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm trước (vốn Trung 

ương quản lý đạt 2.479,04 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước; vốn 

địa phương quản lý đạt 2.389,97 tỷ đồng, tăng 9,40% so với cùng kỳ năm trước). 

Vốn ngoài nhà nước đạt 4.485,44 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 

trước. Vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,0 tỷ đồng. 

4.2. Hoạt động xây dựng 

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

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

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

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

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

nhanh tiến độ thi công các công trình đã được nhận thầu. Tuy vậy, hoạt động 

xây dựng năm 2017 vẫn gặp nhiều khó khăn, mặc dù có chương trình cho vay 

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

được do thiếu tài sản thế chấp, tình trạng nợ đọng vốn của một số doanh nghiệp 
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xây dựng chưa được tháo gỡ nên khó để ngân hàng cho vay mới. Năng lực  theo 

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

ra tìm kiếm việc làm ở các tỉnh khác.  

Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành- giá cơ bản năm 2017 ước đạt 

6.284,80 tỷ đồng, tăng 8,88% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình sở 

hữu và so với năm 2016: Doanh nghiệp nhà nước đạt 121,86 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 1,94%, tăng 4,31%; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4.429,58 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 70,48, tăng 5,99%; các loại hình khác đạt 1.733,35 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 27,58%, tăng 17,42%. Hoạt động xây dựng khu vực hộ dân cư 

có xu hướng ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn do nhu cầu nhà ở kiên cố 

ngày càng tăng cao, một số hộ đầu tư nhà xưởng sản xuất kinh doanh, nhiều hộ 

dân ở khu vực nông thôn được hỗ trợ con giống từ chính sách hỗ trợ giảm 

nghèo và xây dựng nông thôn mới đã tập trung đầu tư xây dựng chuồng trại 

chăn nuôi theo mô hình. Chia theo loại công trình và so với năm 2016: Công 

trình nhà ở đạt 1.705,57 tỷ đồng, tăng 10,05%; công trình nhà không để ở đạt 

1.004,11 tỷ đồng, tăng 4,57%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 3.003,11 tỷ 

đồng, tăng 11,38%; xây dựng chuyên dụng đạt 572,02 tỷ đồng, tăng 1,07%. 

Hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2017 tập trung 

chủ yếu ở một số công trình dự án như: Khắc phục mưa lũ, đảm bảo giao thông 

các tuyến đường Nà Hỳ; Nà Khoa- Na Cô Sa; Mường Chà- Mường Lay; 

QL279; Sửa chữa nền, mặt đường công trình thoát nước đoạn Km0- Km47 quốc 

lộ 4H; Cầu treo bản Tá Khố Khừ và đường giao thông từ Sín Thầu đi bản Lỳ 

Mà Tá giai đoạn 2 xã Sín Thầu- khu KTQP Mường Chà; Dự án sửa chữa, nâng 

cấp Hồ Pa Khoang, Thủy điện Sông Mã, Thủy điện Nậm Lúa Pa Thơm, dự án 

cải tạo, nâng cấp hạ tầng Quảng trường và đường Võ Nguyên Giáp… Ngoài ra, 

các công trình nhà nghỉ, nhà hàng, quán karaoke tư nhân có quy mô lớn cũng 

góp phần đáng kể làm gia tăng giá trị sản xuất xây dựng.  

5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

Dự ước năm 2017 có 115 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số 

vốn 1.205 tỷ đồng; trong số đó dự tính doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 

SXKD 75 doanh nghiệp (chiếm khoảng 65%) và có khoảng 850 lao động có 

việc làm được tạo ra từ số doanh nghiệp đăng ký mới đi vào hoạt động. Phân 

theo ngành nghề doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động như sau: Ngành 

xây dựng 21 doanh nghiệp (525 lao động); công nghiệp 9 doanh nghiệp (116 lao 

động); Tư vấn 11 doanh nghiệp (55 lao động); thương mại 34 doanh nghiệp (154 

lao động). 
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Số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể, ngừng hoạt động được cơ 

quan quản lý chứng thực đến ngày 15/11/2017 là 47 doanh nghiệp, hầu hết các 

doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ 2-3 năm trở về trước, trong đó: Doanh 

nghiệp thành lập xong không hoạt động và xin giải thể chiếm khoảng 35%, số 

doanh nghiệp đã hoạt động sản  xuất kinh doanh được 1- 2 năm do gặp khó khăn 

không tìm kiếm được việc làm, thua lỗ, mất vốn chiếm 65%, quy mô sản xuất 

nhỏ nên không ảnh hưởng lớn đến biến động chung và biến động theo từng 

ngành, lĩnh vực. 

Trong năm 2017, các cơ quan quản lý đã hoàn tất việc cổ phần hóa 3/3 

doanh nghiệp (Công ty TNHH Xây dựng, cấp nước Điện Biên; Công ty TNHH 

In Điện Biên; Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên). 

Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển. Dự 

ước năm 2017 thành lập mới 20 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký là 52,58 tỷ 

đồng. Dự tính đến thời điểm 31/12/2017 tổng số 205 hợp tác xã. Tổng số hộ 

kinh doanh đến thời điểm 31/12/2017 là 16.993 hộ (tổng số vốn đăng ký khoảng 

2.146 tỷ đồng), với 25.507 lao động (nữ 12.479 người). 

6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

6.1. Nông nghiệp        

a. Trồng trọt: 

- Cây hàng năm: Theo báo cáo sơ bộ toàn tỉnh gieo trồng được 101.356,52 

ha diện tích cây hàng năm các loại, tăng 0,8% so với thực hiện năm trước (diện 

tích cây lương thực có hạt trồng được 80.757,28 ha, tăng 0,85% so với thực hiện 

năm trước, vượt 1,13% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt thu được 

257.971,11 tấn, tăng 1,59% so với thực hiện năm trước, vượt 1,26% kế hoạch). 

Diện tích, sản lượng một số cây chủ yếu so với thực hiện năm trước và kế hoạch 

như sau: Cây Lúa diện tích gieo cấy được 50.162,59 ha, tăng 0,13% so với thực 

hiện năm trước, vượt 0,06% kế hoạch; năng suất lúa cả năm đạt 35,46 tạ/ha, tăng 

1,27% so với thực hiện năm trước; sản lượng sơ bộ thu được 177.880,91 tấn, 

tăng 1,4% so với thực hiện năm trước, vượt 1,11% so với kế hoạch. Sản xuất vụ 

đông xuân trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, sâu bệnh phát triển, một 

số trà lúa sớm và trà chính vụ bà con gieo trồng không tuân thủ theo cơ cấu 

giống của địa phương, sử dụng các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh 

kém, làm nhiều diện tích lúa bị sâu bệnh hại, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông phát 

sinh và gây hại trên 1.700 ha lúa đông xuân, trên 100 ha cho thu hoạch đạt tỷ lệ 

thấp. Sản xuất vụ mùa trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt tại 

nhiều địa phương làm nhiều diện tích lúa bị thiệt hại, trong đó 407,56 ha lúa 

mùa bị mất trắng, phải gieo cấy lại hoàn toàn. Những yếu tố trên đã ảnh hưởng 
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tới tiến độ và kết quả sản xuất của bà con nông dân. Cây Ngô diện tích gieo 

trồng được 30.594,69 ha, tăng 2,06% so với thực hiện năm trước, vượt 2,93% kế 

hoạch; sản lượng sơ bộ thu được 80.090,2 tấn, tăng 2,01% so với thực hiện năm 

trước, vượt 1,59% so với kế hoạch. Cây lấy củ có chất bột diện tích gieo trồng 

được 9.272,22 ha, tăng 4,84% so với thực hiện năm trước (Cây sắn diện tích 

gieo trồng được 7.584,03 ha, tăng 3,16% so với thực hiện năm trước; sản lượng 

thu được 62.021,16 tấn, tăng 3,44% so với thực hiện năm trước). Cây lấy sợi 

diện tích gieo trồng 175,94 ha, giảm 25,92% so với thực hiện năm trước. Cây có 

hạt chứa dầu gieo trồng được 6.025,16 ha, giảm 6,12% so với thực hiện năm 

trước (Cây đậu tương diện tích gieo trồng được 4.367,7 ha, giảm 8,87%  so với 

thực hiện năm trước, đạt 90,09% kế hoạch; sản lượng sơ bộ thu được 5.880,92 

tấn, giảm 7,27% so với thực hiện năm trước, đạt 91,62% kế hoạch. Trong những 

năm gần đây, đậu tương được sản xuất ra không có thị trường tiêu thụ, giá bán 

sản phẩm của người sản xuất thấp, cách bảo quản dự trữ khó. Vì vậy diện tích 

gieo trồng đậu tương không ổn định). Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng 

được 5.018,28 ha, tăng 2,86% so với thực hiện năm trước (Rau các loại diện tích 

gieo trồng được 4.080,74 ha, tăng 1,76% so với thực hiện năm trước; sản lượng 

sơ bộ thu được 74.769,42 tấn, tăng 2% so với thực hiện năm trước).  

- Cây lâu năm:  

Theo báo cáo sơ bộ, toàn tỉnh hiện có 12.008,21 ha cây lâu năm, tăng 

0,27%  so với thực hiện năm trước (diện tích trồng mới trong năm đạt 337,93 

ha, tăng 5,34 lần so với thực hiện năm trước), trong đó:   

+ Cây ăn quả diện tích hiện có 2.092,45 ha, tăng 6,11% so với thực hiện 

năm trước (diện tích trồng mới 176,85 ha). Các huyện có diện tích trồng khá lớn 

như: Huyện Điện Biên 766,54 ha, chiếm 36,63%; Mường Ảng 267,45 ha, chiếm 

12,78%; Điện Biên Đông 238,1 ha, chiếm 11,38%; Mường Chà 194,16 ha, 

chiếm 9,28%. Các loại cây ăn quả như chuối, dứa,… đem lại hiệu quả kinh tế 

cao nên được người dân đầu tư mở rộng diện tích và tăng năng suất cây trồng, 

dự án giảm nghèo tại huyện Mường Ảng, Điện Biên hỗ trợ cây giống cho người 

dân trồng mới một số loại cây có kinh tế cao như xoài Đài Loan, xoài Thái, 

bưởi diễn, bưởi da xanh, nhãn chín muộn, vải, cũng đã khuyến khích, thúc đẩy 

người dân phát triển sản xuất. 

+ Cây cao su diện tích hiện có 5.172,62 ha, bằng so với chính thức năm 

trước do năm 2017 tỉnh Điện Biên không thực hiện trồng mới cây Cao su. Theo 

báo cáo của Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên năm 2017 Công ty khai thác 

630,81 ha cao su tại các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Ảng và thành 

phố Điện Biên Phủ, năng suất sơ bộ ước đạt 6,5 tạ/ha, sản lượng sơ bộ thu được 

410 tấn mủ khô. 
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+ Cây cà phê diện tích hiện có 3.939,72 ha, giảm 2,77% so với chính thức 

năm trước, đạt 94,21% kế hoạch (diện tích trồng mới 87,35 ha, tăng 4 lần so với 

chính thức năm trước, đạt 67,19% kế hoạch). Diện tích trồng mới cây cà phê 

không đạt kế hoạch giao, 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 3.646,56 ha, tăng 0,01% so với 

chính thức năm trước; năng suất sơ bộ đạt 21,84 tạ/ha, tăng 2,12 lần so với chính 

thức năm trước; sản lượng sơ bộ thu được 7.964,81 tấn, tăng 2,12 lần so với 

chính thức năm trước năm trước.  

+ Cây chè diện tích hiện có 608,81 ha, tăng 0,42% so với chính thức năm 

trước. Trong đó: Diện tích chè búp hiện có 594,89 ha, chiếm 97,71% tổng diện 

tích, được trồng tập trung ở huyện Tủa Chùa, đây là huyện có thổ nhưỡng, địa 

hình và khí hậu thích hợp với cây chè tuyết shan giống chè quý hiếm phát triển. 

Diện tích cây chè búp cho sản phẩm 295,3 ha; năng suất sơ bộ đạt 2,51 tạ/ha, 

giảm 12,85% so với chính thức năm trước; sản lượng sơ bộ thu được 74,12 tấn.  

- 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  

Kết quả chăn nuôi 01/10/2017 và so với cùng kỳ năm trước như sau: Đàn 

trâu có 125.350 con, giảm 2,24%; sản lượng thịt trâu hơi 2.263,0 tấn, tăng 

5,33%; Đàn trâu giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do bãi chăn thả 

đang dần bị thu hẹp tại các huyện vùng thấp, các khu vườn bãi, hoang hoá cỏ 

mọc là bãi chăn thả nay được các hộ dân cải tạo để phát triển sản xuất, cơ giới 

hóa trên đồng ruộng phát triển. Đàn bò có 61.877 con, tăng 17,09%; sản lượng 

thịt bò hơi 1.631,31 tấn, tăng 8,54%. Đàn bò tăng do trong quy hoạch phát triển 

chăn nuôi, tỉnh đã đề ra mục tiêu phát triển đàn bò, cộng với những chính sách 

ưu tiên hỗ trợ về giống và đầu tư chuồng trại, giúp các hộ chăn nuôi phát triển 

sản xuất. Đàn lợn có 383.512 con, tăng 3,78%; sản lượng thịt lợn hơi 11.763,80 

tấn, tăng 5,80%. Sản lượng tăng do số con xuất chuồng tăng. Tốc độ tăng đàn 

giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do giá thịt lợn hơi trong năm 

giảm, đặc biệt giảm sâu trong quý II làm người chăn nuôi bị thua lỗ khiến quy 

mô đàn giảm. Đàn gia cầm có 3.822 nghìn con, tăng 7,09% (đàn gà có 2.880 

nghìn con, tăng 7,23%); thịt gia cầm hơi 3.715,97 tấn, tăng 6,79% (thịt gà hơi 

2.513,07 tấn, tăng 7,07%). Trứng gia cầm 68,39 triệu quả, tăng 7,69%.    
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Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tích cực với các địa 

phương triển khai tiêm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đồng 

thời tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm dịch 

động vật, kiểm soát giết mổ động vật,... Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh 

Điện Biên từ đầu năm đến nay đã tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được: 

45.865 liều vắc xin Nhiệt than; 208.255 liều vắc xin THT; 117.399 liều vắc xin 

Lở mồm long móng cho trâu, bò; 366.003 liều vắc xin Dịch tả; 163.850 liều vắc 

xin THT; 4.000 liều vắc xin Tai xanh cho lợn; 1.695.000 liều vắc xin Cúm gia 

cầm H5N1; 29.300 liều vắc xin bệnh dại chó. Kiểm dịch vận chuyển được 252 

con trâu, bò, 3.443 con lợn và 85.151 con gia cầm; kiểm soát giết mổ được 

3.966 con trâu, bò và 66.832 con lợn. Hiện nay bà con nông dân củng cố chuồng 

trại chăn nuôi, phòng chống rét, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn gia súc, gia cầm 

trong mùa đông.    

Nhìn chung chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có nhiều biến 

động. Giá cả nhiều sản phẩm chăn nuôi thấp, đặc biệt giá thịt lợn hơi trong quý 

II giảm sâu trong khi giá cả chi phí 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 so với 

mức tăng bình quân của các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chăn nuôi vẫn 

mang tính tự phát, quy mô chăn nuôi còn nhỏ, hầu hết các hộ gia đình nông dân 

ở vùng cao vẫn chăn nuôi theo tập quán, tình trạng gia súc thả rông vẫn còn khá 

phổ biến nên không chủ động phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi. Từ đầu năm đến 

nay 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. 

6.2. Sản xuất lâm nghiệp 

Trồng rừng và chăm sóc rừng: Toàn tỉnh trồng mới được 1.625,91 ha rừng 

tập trung, tăng 9,65% so với thực hiện năm trước, đạt 70,93% so với kế hoạch 

(rừng sản xuất 1.284,46 ha; rừng đặc dụng 14,64 ha; rừng phòng hộ 326,81 ha); 

số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán 2.663 nghìn cây, giảm 3,56% so với 

thực hiện năm trước, vượt 166,3% kế hoạch; diện tích rừng trồng được chăm sóc 

381,83 ha, tăng 14,64% so với thực hiện năm trước; diện tích rừng được khoanh 

nuôi tái sinh 2.450,7 ha, bằng so với thực hiện năm trước.  

Bảo vệ rừng: Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 10.675,13 ha, giảm 

5,41% so với thực hiện năm trước, xong do trình độ nhận thức thấp và tập quán 

canh tác trên nương rẫy của người dân sống ở vùng sâu, vùng xa nên những 

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

Chi cục Kiểm Lâm từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 613 vụ vi 

phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng, trong đó: Cháy rừng 13 vụ, giảm 74,51% 
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so với thực hiện năm trước, diện tích rừng bị cháy 9,68 ha. Số vụ cháy rừng và 

diện tích rừng bị cháy giảm nhiều, nguyên nhân do ngành chức năng đã phối 

hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và 

kịp thời xử lý các vụ cháy rừng. Cháy đất lâm nghiệp 8 vụ, diện tích bị cháy 

15,7 ha. Phá rừng trái phép 256 vụ (chủ yếu tại huyện Mường Nhé), tăng 8,94% 

so với cùng kỳ năm trước, diện tích bị chặt phá 200,24 ha, tăng 8,31% so với 

cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do dân di cư tự do phá rừng để lấy đất 

làm nương rẫy vì vậy số vụ phá rừng tăng cao, diện tích rừng bị phá lớn. Khai 

thác rừng trái phép 10 vụ; mua bán, vận chuyển, cất giữ,… lâm sản trái phép 

326 vụ; cơ quan chức năng thu giữ 146,55 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 63,72 

m3). Tổng số tiền thu nộp trong năm là 5.749,33 triệu đồng.  

Khai thác lâm sản: Dự ước sản lượng gỗ khai thác được 15.804 m3, giảm 

6,27% so với thực hiện năm trước; sản lượng củi khai thác được 834.442 ste, 

giảm 3,48% so với thực hiện năm trước; tre, luồng khai thác được 2.038 nghìn 

cây, giảm 0,05% so với thực hiện năm trước; nứa khai thác 1.679 nghìn cây, 

giảm 0,05% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân khai thác lâm sản giảm là 

do các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều biện 

pháp tích cực kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng các 

loại lâm sản trái phép. 

6.3. Thủy sản 

Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh phát triển khá tốt, quy 

mô nuôi trồng và khai thác đã được các cơ sở quan tâm đầu tư và mở rộng; sản 

lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác đều tăng, đã góp phần cung cấp thực 

phẩm đáng kể cho thị trường tiêu dùng trong tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh hiện có 

2.225,01 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản, tăng 2,52% so với thực hiện năm trước 

(diện tích nuôi cá 2.193,82 ha; nuôi thâm canh và bán thâm canh 577,97 ha). Có 

163 lồng, bè nuôi trồng thủy sản với tổng thể tích 15.540 m3. Ngoài ra mô hình 

nuôi cá bể, bồn cũng được bà con quan tâm đầu tư, tại xã Tênh Phông huyện 

Tuần Giáo có 13 hộ đầu tư bể, bồn nuôi các giống cá đặc sản với tổng thể tích 

7.000 m3, trong đó 5.000 m3 bể nuôi cá hồi, 2.000 m3 bể nuôi cá tầm. Trong năm 

các cơ sở nuôi trồng thủy sản thường xuyên kiểm tra mực nước và môi trường 

nuôi đảm bảo cho các loại thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt do đó không 

xảy ra dịch, bệnh lớn. Tuy nhiên thời tiết trong năm có nhiều đợt mưa lớn kéo 

dài gây lũ lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, làm thiệt hại khá lớn cho 

người nuôi trồng thủy sản. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác năm 2017 được 

2.806,57 tấn, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi 

trồng được 2.556,89 tấn, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ 
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sản khai thác được 249,68 tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra 

các cơ sở nuôi ươm cá giống đã sản xuất được 183,8 triệu con cá giống để cung 

cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.  

7. Sản xuất công nghiệp  

Dự tính chỉ số sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp năm 2017 tăng 

13,51% so với năm 2016, trong đó ngành khai khoáng tăng 6,95%; công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 5,14%; sản xuất và phân phối điện tăng 34,35% (trong 

năm bổ sung một số nhà máy thủy điện vào hoạt động nên chỉ số ngành điện 

tăng khá cao); Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 5,15%. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng dự tính 

tăng 23,55% so với tháng trước và tăng 16,22% so với cùng kỳ năm trước. Là 

tháng cuối năm nên hầu hết các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến 

đều tiêu thụ tốt, nhất là nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng, Xi măng Điện Biên 

tăng 20,13%; sản xuất đồ gỗ xây dựng tăng 4,55%.  

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự tính tháng 12 

giảm 6,41% so với tháng cùng kỳ năm trước, hầu hết các ngành chế biến có chỉ 

số tồn kho giảm, riêng sản phẩm thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản tồn kho 

tăng 66,70% so với tháng cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trong tháng dự tính 

tăng 1,04% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 0,23% (khu vực 

doanh nghiệp nhà nước tăng 0,36%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,15%). 

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

từ hai phía: Về phía các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cấp có thẩm quyền, 

cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa để 

doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và có biện pháp hỗ trợ, tư vấn thông tin kịp thời theo 

biến động của thị trường nhằm giúp doanh nghiệp tiêu thụ tối đa sản phẩm tồn kho. Về 

phía cơ sở sản xuất công nghiệp, ngoài cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giám 

đốc, chủ cơ sở cần nỗ lực phát huy nội lực, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, lựa chọn giải pháp an toàn, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, cân đối nguồn vốn 

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

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

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

8.1. Thương mại, dịch vụ  

 a. Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Trong năm UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 

chức năng làm tốt công tác ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa được đảm 
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bảo, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh, tạo niềm tin cho 

người tiêu dùng cùng với các Doanh nghiệp cũng như các trung tâm thương mại, 

siêu thị có những chiến lược kinh doanh mới và liên tục triển khai các hình thức 

kinh doanh tìm các mặt hàng mới, khuyến mại thu hút khách hàng đến thăm 

quan, mua sắm. Lưu lượng hàng hóa được chuẩn bị với số lượng dồi dào, nhiều 

chủng loại, đa dạng, mẫu mã phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm của người 

tiêu dùng do đó các mặt hàng luôn giữ ở mức tăng khá: Dự ước tổng mức bán lẻ 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 8.147,75 tỷ đồng, tăng 12,99% so với 

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

Kinh tế Nhà nước đạt 643,62 tỷ đồng, tăng 11,26%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 

7.504,12 tỷ đồng, tăng 13,15% (kinh tế cá thể đạt 3.854,73 tỷ đồng, tăng 

13,57%). Một số nhóm có chiếm tỷ trọng cao so với cùng kỳ năm trước: Nhóm 

gỗ và vật liệu xây dựng đạt 2.252,05 tỷ đồng, chiếm 27,64%, tăng 12,56%; 

nhóm lương thực, thực phẩm đạt 2.149,79 tỷ đồng, chiếm 26,39%, tăng 13,17%; 

nhóm xăng, dầu các loại đạt 1.081,74 tỷ đồng, chiếm 13,28%, tăng 11,50%. 

b. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống: Năm 2017, tỉnh Điện Biên đã chú 

trọng đến phát triển tiềm năng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, 

khuyến khích đầu tư phát triển các khu vui chơi, giải trí hiện đại, phục dựng và 

phát triển nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật độc đáo dẫn tới kết quả hoạt động 

dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá so với thực hiện năm trước. Dự ước dịch vụ 

lưu trú, ăn uống năm 2017 đạt 365,26 tỷ đồng, tăng 12,85% so với năm trước, 

trong đó: Dịch vụ lưu trú đạt 60,36 tỷ đồng, tăng 9,09%; dịch vụ ăn uống đạt 

304,90 tỷ đồng, tăng 13,63%.  

8.2. Hoạt động Vận tải, bưu chính viễn thông  

*. Hoạt động vận tải: Tổng doanh thu hoạt động vận tải ước năm 2017 đạt 

643,28 tỷ đồng, tăng 17,04% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Doanh thu 

vận tải hành khách đạt 170,55 tỷ đồng, tăng 16,15% so với thực hiện năm trước; 

doanh thu vận tải hàng hóa đạt 465,10 tỷ đồng, tăng 17,34% so với thực hiện 

năm trước; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 7,62 tỷ đồng, so với 

thực hiện năm trước tăng 18,83%. Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 

1.240,76 nghìn hành khách, tăng 10,07% so với thực hiện năm trước; khối 

lượng hành khách luân chuyển ước đạt 243,44 triệu hành khách.km, tăng 

11,76% so với thực hiện năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 

3.301,88 nghìn tấn, tăng 14,27% so với thực hiện năm trước; khối lượng hàng 

hóa luân chuyển đạt 134,05 triệu tấn.km, so với thực hiện năm trước tăng 

14,89%. Hoạt động vận tải năm 2017 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. Các chương trình, dự án tiếp tục 
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được đầu tư có hiệu quả, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới đã và 

đang tiếp tục được triển khai; nhiều tuyến đường liên xã, huyện được xây dựng 

góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải phát triển. 

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

ước năm 2017 đạt 4.214,8 triệu đồng; số lượt khách thông qua cụm cảng hàng 

không ước đạt 69.468 hành khách (chiều khách đi là 33.800 hành khách, chiều 

khách đến là 35.668 hành khách). So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ 

giảm 2,65%; khách đi giảm 2,61%; khách đến giảm 0,62%. Nguyên nhân giảm 

so với cùng kỳ năm trước, do số chuyến bay bị cắt giảm; một số hành khách đi, 

đến chuyển sang lựa chọn và sử dụng phương tiện vận tải đường bộ. 

*Bưu chính viễn thông:  

Doanh thu bưu chính, viễn thông ước năm 2017 đạt 332,41 tỷ đồng, tăng 

0,08% so với thực hiện năm trước, trong đó: Doanh thu bưu chính đạt 78,96 tỷ 

đồng, tăng 47,48% so với thực hiện năm trước; viễn thông đạt 253,45 tỷ đồng, 

giảm 9,03% so với thực hiện năm trước. 

Số thuê bao điện thoại ước năm 2017 đạt 481.887 thuê bao, tăng 12,42% 

so với thực hiện  năm trước (thuê bao cố định đạt 11.887 thuê bao, giảm 1,45% 

so với thực hiện năm trước; thuê bao di động đạt 470.000 thuê bao, tăng 12,82% 

so với thực hiện năm trước). Số thuê bao internet ước năm 2017 đạt 29.100 thuê 

bao, tăng 69,12% so với thực hiện năm trước. 

II. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

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

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

Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 2017 ước tính 566.953 người, tăng 

1,71% so với năm 2016; trong đó nữ 283.167 người, chiếm 49,95%; nam 

283.786 người, chiếm 50,05%; dân số thành thị 85.581 người, chiếm 15,09%; 

dân số nông thôn 481.372 người, chiếm 84,91%. Ước năm 2017 tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên là 16,35‰, tỷ lệ sinh 23,3‰, tỷ lệ chết 6,95‰, tỷ lệ tăng dân số 

chung 1,71% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰. 

Ước thực hiện năm 2017, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng cho 

9.046 lao động, vượt 5,2% kế hoạch, trong đó: Thông qua vay vốn hỗ trợ việc 

làm 900 người, xuất khẩu lao động 30 người, tuyển dụng đi làm việc tại các 

doanh nghiệp ngoài tỉnh 500 người, tuyển dụng vào cơ quan HCSN, doanh 

nghiệp trong tỉnh và tự tạo việc làm là 7.616 người. 

Năm 2017, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh đào tạo cho 7.894 người (giảm 

0,01% so với thực hiện năm 2016). Chia theo trình độ đào tạo: Cao đẳng 82 
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người; trung cấp 173 người; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 7.639 người (các 

nghề phổ biến gồm: Hạng B2, C; vận hành máy thi công nền; sản xuất và lắp ráp 

linh kiện điện tử; dệt may công nghiệp; kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò; kỹ thuật 

trồng nấm; kỹ thuật trồng lúa năng suất cao). Chia theo lĩnh vực đào tạo: Nghề 

nông nghiệp là 5.744 người; nghề phi nông nghiệp là 2.150 người. 

 b. Đời số dân cư 

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

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên vẫn giữ được ổn định, đã tạo điều kiện đảm bảo việc làm và 

nâng cao đời sống cho người lao động. Từ ngày 01/7/2017 tăng lương cơ bản 

lên 1.300.000 đồng/tháng dẫn tới thu nhập của người lao động đã tăng lên đáng 

kể. Ước năm 2017, thu nhập người lao động (trong khu vực nhà nước) khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản là 6.050 ngàn đồng/người/tháng, khu vực công 

nghiệp và xây dựng là 8.250 ngàn đồng/người/tháng, khu vực dịch vụ là 7.910 

ngàn đồng/người/tháng.  

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

2017 trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết và dịch bệnh gia súc, 

gia cầm, sâu bệnh cây trồng diễn biến phức tạp. Xong được sự quan tâm chỉ đạo, 

điều hành sát sao của Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

ngành chức năng và các địa phương, cùng với việc được đầu tư hỗ trợ từ các 

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

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

được những kết quả đáng kể. 

* Tình trạng thiếu đói trong dân cư: Lũy kế từ 15/12/2016 đến ngày 

15/12/2017 trên địa bàn tỉnh có 22.313 hộ với 102.145 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 2,0% bằng 437 hộ; số nhân khẩu thiếu đói tăng 2,27% bằng 2.268 

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 

2.101,90 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: Ngoài việc thực hiện chi trả 

trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng là người có công với cách mạng, 
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các cấp, các ngành đã kịp thời quan tâm thăm hỏi các gia đình thuộc diện chính 

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

cách mạng, Bà mẹ Việt nam anh hùng với tổng số 8.384 suất quà trị giá 

2.600,80 triệu đồng (trong đó: quà của Chủ tịch nước 2.969 suất trị giá 602,4 

triệu đồng; quà của tỉnh 122 suất trị giá 85,78 triệu đồng; quà của huyện, thị xã, 

thành phố 3.045 suất trị giá 1.173,84 triệu đồng; quà của các xã, phường, thị 

trấn 1.468 suất trị giá 353,45 triệu đồng; quà của các doanh nghiệp, tổ chức, 

đơn vị đoàn thể khác 778 suất trị giá 384,325 triệu đồng). Nhân dịp 70 năm 

ngày Thương binh, liệt sỹ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ 

chức trao tặng 14 xe lăn cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. 

Đã thực hiện điều dưỡng tại gia đình cho 298 người, kinh phí thực hiện 330.78 

triệu đồng. Điều dưỡng tập trung 03 đợt cho 107 đối tượng là người có công với 

cách mạng và thân nhân, kinh phí 237,54 triệu đồng, cấp phát 2.395 thẻ bảo 

hiểm y tế cho người có công với cách mạng. Thực hiện chính sách đền ơn đáp 

nghĩa đối với các đối tượng chính sách, người có công trong năm 2017 tỉnh 

Điện Biên đã trao 51 sổ tiết kiệm  trị giá 114 triệu đồng; sửa chữa và làm mới 

31 nhà tình nghĩa trị giá 960 triệu đồng, 12 nhà tình thương trị giá 420 triệu 

đồng và 148 nhà nhà đại đoàn kết trị giá 3.535 triệu đồng. 

*. Thực hiện chính sách an sinh xã hội:  

Sở Lao động và TBXH tỉnh phối kết hợp với các ngành thực hiện tốt cho 

các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó quà thăm hỏi và hỗ trợ các hộ nghèo là 

7.452 suất quà trị giá 3.501 triệu đồng; các đối tượng bảo trợ xã hội khác là 

3.579 suất quà trị giá 1.423 triệu đồng; trong dịp Tết Đinh Dậu số hộ nghèo cứu 

đói đứt bữa cho 6.053 hộ được hỗ trợ gạo là 322.268 kg. 

Năm 2017, toàn tỉnh có 14.880 đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng tại cộng đồng, tăng 474 đối tượng so với năm 2016, kinh phí thực 

hiện 62.000 triệu đồng (người cao tuổi 7.500 người; người khuyết tật 4.580 

người; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1.500 em; đối tượng khác 1.300 

người). Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được quan tâm đã tổ chức tặng 

quà chúc thọ, mừng thọ cho 269 người cao tuổi tròn 90 và 77 người cao tuổi 

tròn 100 tuổi. Chăm sóc, nuôi dưỡng 235 đối tượng (225 trẻ em đang được nuôi 

dưỡng tại làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ); 80 trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

08 trẻ được nuôi dưỡng tại nhà xã hội huyện Điện Biên Đông; 10 đối tượng điều 

trị tại Trung tâm Tâm thần Việt trì, Phú Thọ và Sơn La). Ước đến hết năm 2017, 

trên địa bàn toàn tỉnh còn 8.160 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 

3,8% trên tổng số em (giảm 365 em so với năm 2016), trong đó có 7.925 em 

được trợ giúp về y tế, giáo dục, trợ cấp thường xuyên tại cộng động. Hỗ trợ học 

nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý. 
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 Từ đầu năm đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát miễn phí cho 82.860 thẻ 

Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 9.163 thẻ  cho đối tượng bảo trợ xã hội; 

26.241 thẻ cho đối tượng người nghèo và người dân tộc thiểu số, người sống ở 

vùng đặc biệt khó khăn và 2.498 đối tượng cận nghèo. 

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

Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình nông thôn mới. Với mục tiêu hỗ 

trợ tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, 

lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư hiệu quả, tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm, đời sống 

người dân trong tỉnh tương đối ổn định và từng bước được cải thiện. Với các 

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

2017 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn 

cao là 41,64%, giảm 3,18% so với năm 2016 và tỷ lệ hộ cận nghèo là 7,30% 

(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2017-2020). 

3. Giáo dục và đào tạo 

3.1. Kết quả năm học 2016-2017 

Tính đến hết năm học 2016-2017 có 512 trường (Mầm non 176 trường, 

Tiểu học 176 trường, THCS 128 trường, THPT 32 trường) với 174.254 học sinh 

(Mầm non 53.009 trẻ, Tiểu học 65.152 học sinh, THCS 41.763 học sinh, THPT 

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

- Giáo dục mầm non: 100% trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo đến trường được đảm 

bảo về  thể chất, tinh thần. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 3,5%; trẻ 

suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ 4,34%.  

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

đạt 98,7%; số học sinh được các cấp khen thưởng là 27.951 học sinh, đạt 

43,21%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 98,2% (tăng 1%). 

- Giáo dục THCS: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THCS đạt 46,42%; học lực 

trung bình 50,83%; học lực yếu, kém chiếm 2,75%. Xét công nhận tốt nghiệp 

THCS 8.586 học sinh, đạt 99,64%, tăng 0,02% so với năm trước.  

- Giáo dục THPT: Tỷ lệ học lực khá, giỏi cấp THPT chiếm tỷ lệ 54,95%;  

học lực trung bình 37,47% và học lực yếu kém 7,58%. Kết quả đỗ tốt nghiệp 

THPT 4.035 thí sinh, đạt 98,92%, tăng 4,4% so với năm học trước. 

- 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 2016-2017 đã có 639 học sinh bỏ học, giảm 
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3,33% so với năm học trước (Tiểu học 26 học sinh, THCS 219 học sinh, THPT 

394 học sinh).  

3.2.Tình hình năm học 2017-2018: Mầm non là 176 trường, tổng số 3.040 

phòng học với 2.400 nhóm, lớp, 57.135 trẻ và 3.233 giáo viên. Tiểu học 176 

trường, tổng số 4.109 phòng học với 3.062 lớp, 66.300 học sinh và 4.408 giáo 

viên. THCS 129 trường, tổng số 1.573 phòng học với 1.400 lớp, 44.279 học sinh 

và 2.752 giáo viên. THPT 32 trường, tổng số 699 phòng học với 507 lớp, 16.394 

học sinh và 1.178 giáo viên. Giáo dục không chính quy có 08 trung tâm Giáo 

dục thường xuyên. 

3.3. Đào tạo: Đến thời điểm hiện tại học sinh nhập học năm học 2017-2018 

của các trường cụ thể như sau: Trường Cao đẳng Sư phạm 280/400 chỉ tiêu; 

Trường Cao đẳng Y 189/200 chỉ tiêu (có 106 học sinh Lào); Trường Cao đẳng 

kinh tế kỹ thuật 135/300 chỉ tiêu. Hiện các trường vẫn tiếp tục nhận học sinh 

trúng tuyển nhập học. 

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 năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ dịch 

với 196 ca mắc, không có ca nào tử vong (03 vụ dịch thủy đậu, 01 vụ dịch cúm).  

* 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 20/11/2017 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 

7.121 ca nhiễm HIV (số mắc mới được phát hiện trong kỳ 254 ca); số nhiễm 
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HIV chuyển giai đoạn AIDS tích lũy 5.278 ca; tử vong do AIDS 3.578 ca; số 

người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn quản lý được 3.393 ca. Tỷ lệ nhiễm 

HIV còn sống/dân số 0,59%. 

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

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

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

Trung thu năm 2017 và các ngày lễ lớn của tỉnh. Đã tổ chức 36 đoàn thanh, 

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

uống trên địa bàn toàn tỉnh trong 03 đợt cao điểm. Trong năm xảy ra 1 vụ ngộ 

độc thực phẩm với 3 ca mắc (không có tử vong). 

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

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức với quy mô phù hợp, theo 

chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, tạo được ấn tượng tốt như: Chương 

trình nghệ thuật chào đón năm 2017; Chương trình đón Giao thừa “Mừng Đảng, 

Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017”; chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội 

Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

lần thứ V; 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Đất nước; 

63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

chào mừng 72 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức thực hiện 113 buổi biểu diễn, 

tăng 2,7% so với năm 2016, vượt 2,7% kế hoạch; phục vụ khoảng 220 ngàn lượt 

người xem, đạt 100% kế hoạch (có khoảng 42 ngàn lượt người dân vùng cao, đạt 

100% kế hoạch năm). Duy trì mức hưởng thụ nghệ thuật chuyên nghiệp đạt 0,3 

lượt/người/năm.  

b. Công tác thanh kiểm tra: Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức 12 đợt thanh tra, với tổng số 103 

cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 

được kiểm tra (57 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 24 cơ sở hoạt động 

kinh doanh karaoke; 08 cơ sở hoạt động thể dục, thể thao; 14 cơ sở hoạt động 

quảng cáo). Sau các đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong 

hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

c. Hoạt động thể dục, thể thao 

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

và có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số người dân tích cực tham 

gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2017, đạt 149,73 ngàn người, 

chiếm 26,4% trên tổng số dân toàn tỉnh, tăng 5,3% so với năm 2016, đạt 100% 
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kế hoạch; có 19.250 gia đình thể thao, chiếm 16,2% trên tổng số gia đình toàn 

tỉnh, tăng 5,4 % so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch; có 370 câu lạc bộ thể dục 

thể thao cơ sở, tăng 5,7% so với  năm 2016, đạt 100% kế hoạch giao. Năm 2017 

toàn tỉnh tổ chức 425 giải thi đấu thể dục, thể thao quần chúng (cấp tỉnh 10 giải; 

cấp huyện, ngành 95 giải; cấp xã 320 giải), tăng 1,2% so với năm 2016, đạt 

100% kế hoạch. 

Thể thao thành tích cao: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 

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; dự ước kết quả đạt được như sau: Số vận 

động viên được đào tạo năm 2017 là 281 VĐV (26 VĐV tuyến I; 255 VĐV 

tuyến II), tăng 60,6% so với năm 2016, vượt 60,6% kế hoạch. Tham dự từ 16 

giải thi đấu ngoài tỉnh, đạt 61 huy chương các loại, tăng 19,6% so với năm 2016, 

vượt 25,5% kế hoạch (đặc biệt có 1 HCV Đông Nam Á môn Karatedo); có 01 

VĐV kiện tướng, 7 VĐV đạt đẳng cấp cấp I, tăng 75% so với năm 2016, vượt 

133,3% kế hoạch.   

d. Hoạt động du lịch: Năm 2017 đón khoảng 600 ngàn lượt khách, tăng 

25% so với năm 2016, vượt 7,1% kế hoạch (khách quốc tế đạt 120 ngàn lượt, 

tăng 50% so với thực hiện năm trước, vượt 22,4% kế hoạch). Tổng thu từ hoạt 

động du lịch đạt trên 950 tỷ đồng, tăng 33,8% so với năm 2016, vượt 7% kế 

hoạch. Số ngày lưu trú bình quân khách nội địa và quốc tế đạt 2,4 ngày/người. 

Giải quyết việc làm cho trên 12 ngàn lao động trong toàn tỉnh (5.000 lao động 

trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp). 

6. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ và bảo vệ môi trường:  

a. Tình hình tai nạn giao thông: Từ 16/11/2016 đến 15/11/2017 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 46 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 31 người 

chết, 40 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tai nạn giao thông giảm hai 

tiêu chí (tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết giảm 1 người), số người bị 

thương bằng so với cùng kỳ. 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, v.v...  

b. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường: 

Số vụ cháy, nổ trong năm 2017 đã xảy ra 20 vụ cháy, làm cháy 19 nhà dân, 

01 xe tô tô, không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại 1.865 triệu đồng. Nguyên 

nhân xảy ra cháy là do chập điện và bất cẩn khi dùng lửa. 

Số vụ vi phạm môi trường trong năm 2017 là 651 vụ; số vụ được xử lý là 

466 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 2.374,6 triệu đồng. Chủ yếu là khai thác và 

vận chuyển lâm sản trái phép.  
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7. Thiệt hại thiên tai 

Từ đầu năm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, mưa kèm theo lốc xoáy gây ra lũ trên các 

sông suối làm thiệt hại không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh 

của nhân dân như sau: Đã làm chết 7 người; số người mất tích 2 người; bị 

thương 2 người. Lúa 401,16 ha bị ảnh hưởng. Hoa màu 32,8 ha thiệt hại. Trâu, 

bò 21 con chết; lợn 8 con chết; gia cầm chết 25 con chết; thủy sản 95,62 ha thiệt 

hại. Số lượng công trình phai, đập, cống bị hư hỏng 6 cái; chiều dài kênh mương 

bị sạt lở cuốn trôi 2.070 m; chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi 132 m; ước 

khối lượng đất, đá bị sạt lở cuốn trôi 1.302m3. Công trình giao thông số cầu 

cống bị hư hỏng 14 chiếc; chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, cuốn trôi 

1.921m; khối lượng đất, đá, bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi 216,44 nghìn m3. Số 

phòng học bị ngập, hư hại 40 phòng; số phòng khám, trạm xá bị hư hại một phần 

3 phòng; số trụ sở, cơ quan bị thiệt hại 7 trụ sở. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi 5; 

số nhà ở bị sạt lở, tốc mái 315. Ngoài ra thiệt hại một số tài sản, phương tiện sản 

xuất khác. Ước tổng giá trị thiệt hại 60,74 tỷ đồng. UBND các huyện, thị xã và 

thành phố bị thiệt hại do thiên tai đã lập đoàn công tác xuống địa bàn xảy ra 

thiên tai phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ và hỗ trợ nhân dân khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra.  

III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh năm 2017 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 khá, 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 được 

đảm bảo. Tuy nhiên, nền kinh tế còn gặp khó khăn thách thức như: Sản xuất 

nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện khách quan thời tiết, dịch bệnh; sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, khả năng tiếp cận 

vốn khó, tồn kho sản phẩm vẫn ở mức cao. Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển 

kinh tế- xã hội năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trong đó 

có chỉ tiêu GRDP tăng khoảng 7,15%, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và 

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

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

thuận lợi phát triển sản xuất, thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó tập trung vào những 

nội dung chủ yếu sau: 

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

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

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

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

- 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. 
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- 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 2017./. 
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