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BÁO CÁO TÌNH HÌNH 
KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2014  

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

 Kinh tế- xã hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm đã có những bước khởi sắc 

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

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

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

chậm được khắc phục. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác 

định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là: "Tiếp tục ổn định kinh tế 

vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, 

sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến 

lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an 

sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có 

hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãnh phí; cải 

thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội". Đặc biệt các cấp chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh ra sức thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích cao chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong năm đặc biệt là ngày kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lịch sử 

Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2014). Vì vậy nền kinh tế có nhiều tiến triển, 

đời sống nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an 

ninh được giữ vững, cụ thể các ngành, các lĩnh vực như sau:   

A. KINH TẾ 

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 6 tháng năm 2014 

theo giá so sánh năm 2010 đạt 3.764,81 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 

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

3,92%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 1.055,37 tỷ đồng, tăng 9,29%; khu 

vực dịch vụ đạt 1.638,92 tỷ đồng, tăng 10,42%. Trong tốc độ tăng trưởng chung 

của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 1,16 điểm 

phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,58 điểm phần trăm; khu 

vực dịch vụ đóng góp 4,44 điểm phần trăm. 
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Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 6 tháng năm 2014 

theo giá so sánh năm 1994 đạt 1.448,88 tỷ đồng, tăng 8,39% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 348,95 tỷ đồng, tăng 

3,89%; khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 388,75 tỷ đồng, tăng 9,32%; khu vực 

dịch vụ đạt 711,18 tỷ đồng, tăng 10,22%. Trong tốc độ tăng trưởng chung của 

toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóp góp 0,98 điểm phần 

trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,48 điểm phần trăm; khu vực 

dịch vụ đóng góp 4,93 điểm phần trăm. 

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

tháng đầu năm 2014 đạt 5.421,45 tỷ đồng, tăng 14,88% so với cùng kỳ năm 

trước và đạt 43,38% kế hoạch, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 5,33%, đạt 47,63% kế hoạch; khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 14,69%, 

đạt 45,46% kế hoạch; khu vực dịch vụ tăng 22,17%, đạt 39,73% kế hoạch. Cơ 

cấu kinh tế (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2014: Khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản chiếm 27,02%, giảm 2,43% so với cùng kỳ năm trước; khu 

vực công nghiệp- xây dựng chiếm 31,15%, giảm 0,05%; khu vực dịch vụ chiếm 

41,83%, tăng 2,48%. 

2. Tài chính, ngân hàng 

a. Thu chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2014: Ước đạt 

382.989 triệu đồng, giảm 3,83% so với cùng kỳ năm trước, đạt 44,59% dự toán, 

trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 326.333 triệu đồng, tăng 10,13% so 

với cùng kỳ năm trước, đạt 55,69% dự toán năm. Các khoản thu để lại đơn vị chi 

quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 56.657 triệu đồng, giảm 44,41% so với cùng 

kỳ năm trước, đạt 20,75% dự toán. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2014 ước đạt 3.638.298 triệu 

đồng tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,23% dự toán. Cụ thể: Chi cân 

đối ngân sách đạt 2.426.197 triệu đồng, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm trước, 

đạt 49,08% dự toán (chi đầu tư phát triển đạt 127.841 triệu đồng, giảm 39,57% 

so với cùng kỳ năm trước, đạt 63,01% dự toán; chi thường xuyên đạt 2.271.755 

triệu đồng tăng 20,21%, đạt 49,54% dự toán). Chi bổ sung cho ngân sách cấp 

dưới đạt 837.432 triệu đồng, giảm 22,74% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Hoạt động ngân hàng 

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

Tổng thu tiền mặt ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 là 13.150 tỷ đồng, 

so với cùng kỳ năm 2013 tăng 10,64%, số tuyệt đối tăng 1.265 tỷ đồng, tăng chủ 

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

chi tiền mặt ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 là 13.400 tỷ đồng, so với cùng 

kỳ năm 2013 tăng 6,88%, số tuyệt đối tăng 862 tỷ đồng, tăng chủ yếu là do chi 
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tiền gửi hệ thống Kho bạc Nhà nước. Bội chi tiền mặt: 250 tỷ đồng giảm 403 tỷ 

so cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm mọi nhu cầu thanh toán, chi trả 

bằng tiền mặt, ngành Ngân hàng đáp ứng đủ và kịp thời phục vụ tốt cho các nhu 

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

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

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

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

*. Công tác tín dụng: 

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

ước thực hiện đến 30/6/2014 là 5.000 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 

12,51%; so với 31/12/2013 tăng 4,14%, đạt 51,75% kế hoạch năm. 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 

30/6/2014 là 8.260 tỷ đồng, tăng 16,45% so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,04 % 

so với với 31/12/2013 đạt 50,4% mục tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó: 

Dư nợ cho vay ngắn hạn là 2.685 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm 

trước, giảm 1,5% so với 31/12/2013, chiếm 32,51%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay 

trung, dài hạn 5.575 tỷ đồng, tăng 16,95% so với cùng kỳ năm trước, tăng 

8,51% so với 31/12/2013, chiếm 67,49%/tổng dư nợ.  

Chất lượng tín dụng: Nợ xấu ước thực hiện đến 30/6/2014 là 36 tỷ đồng, 

chiếm 0,44%/tổng dư nợ. Các Ngân hàng thực hiện tốt việc phân loại nợ và trích 

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

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

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

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

3. Đầu tư và xây dựng 

a. Vốn đầu tư 

Tháng 6 các đơn vị nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thi công các công trình 

dang dở trên địa bàn nhằm hoàn thành tiến độ và tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra 

do đó nguồn vốn đầu tư thực hiện tăng so với tháng trước. Dự ước vốn đầu tư 

thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên tháng 6/2014 ước đạt 117.064 triệu đồng, tăng 3,18% so với 

tháng trước và giảm 13,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân 

sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 54.205 triệu đồng, tăng 4,88% so với tháng trước, 

giảm 2,46% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 

62.536 triệu đồng, tăng 1,75% so với tháng trước, giảm 20,93% so với cùng kỳ 
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năm trước. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 323 triệu đồng, tăng 3,53% so 

với tháng trước, giảm 17,60% so với cùng kỳ năm trước. 

Dự ước 6 tháng đầu năm 2014 vốn đầu tư thực hiện đạt 3.046,58 tỷ đồng, 

tăng 6,39% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn đầu tư Nhà nước trên địa 

bàn đạt 1.516,24 tỷ đồng, giảm 11,23% so với cùng kỳ năm trước (Vốn nhà 

nước do Trung ương quản lý ước đạt 570,93 tỷ đồng, tăng 18,06% so với cùng 

kỳ năm trước; vốn đầu tư Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 945,31 triệu 

đồng, giảm 22,79% so với cùng kỳ năm trước). Vốn ngoài Nhà nước ước đạt 

1.530,35 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 32,43%. 

Vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm có một số thuận lợi và khó khăn sau: 

Đầu năm 2014 UBND tỉnh đã họp và triển khai kế hoạch sớm xác định những công trình 

trọng tâm, trọng điểm cần tập trung trong năm như: Dự án xây dựng các công trình kỷ 

niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Dự án TĐC thủy điện Sơn La, Đề án 79 

sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn hai huyện Mường Nhé- Nậm Pồ, Dự án xây dựng 

nông thôn mới, Dự án hỗ trợ chia tách huyện Nậm Pồ và 18 xã mới thành lập. Cùng với 

đó giá nguyên vật liệu, giá nhân công từ đầu năm tương đối ổn định, lãi suất cho vay giảm 

đã góp phần thúc đẩy và hoàn thành kế hoạch mà UBND tỉnh đã đề ra.  

Khó khăn: Là một tỉnh miền núi giao thông đi lại khó khăn nhiều công trình thi công 

chậm so với tiến độ đề ra phải kéo dài thời gian thi công dẫn đến trượt giá trong xây dựng, 

nhiều công trình ngừng thi công do thiếu vốn, bên cạnh đó năng lức một số đơn vị nhà 

thầu còn yếu chưa tiếp cận được với nguồn vốn cho vay ưu đãi từ các ngân hàng.  

b. Xây dựng 

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

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

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

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

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

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

dựng triển khai kế hoạch thực hiện. 

Dự ước giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2014 (giá hiện hành) đạt 2.086,66 

tỷ đồng, so với thực hiện cùng kỳ năm trước tăng 11,63%, trong đó: Chia theo 

loại hình sở hữu: Doanh nghiệp Nhà nước đạt 120,90 tỷ đồng, tăng 8,38% so 

với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 1.443,77 tỷ đồng, 

tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước; các loại hình khác (XD của các xã, 

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

hộ gia đình) đạt 522 tỷ đồng, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo 

loại công trình: Công trình nhà ở đạt 526,25 tỷ đồng, tăng 37,62% so với cùng 
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kỳ năm trước. Công trình nhà không để ở đạt 360,07 triệu đồng, tăng 22,65% so 

với cùng kỳ năm trước. Công trình kỹ thuật dân dụng đạt 1.098,84 tỷ đồng, 

giảm 0,18% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 

101,51 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động xây dựng sáu tháng đầu 

năm cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù có chương trình cho vay vốn ưu đãi song 

không phải tất cả các doanh nghiệp đều có thể tiếp cận được, vì vậy mà vấn đề 

vốn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Một số ngành, địa phương chưa 

thực sự quan tâm sát sao đến chất lượng công trình, dẫn đến chất lượng không 

cao, không hoàn thành đúng kế hoạch.  

Để hoàn thành kế tốt hoạch sản xuất xây dựng 6 tháng cuối năm 2014 Các 

doanh nghiệp cần chủ động trong kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Thực 

hiện phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng tổ đội sản xuất, chia công 

trình thành các hạng mục nhỏ và tập trung hoàn thành từng giai đoạn trong 

khoảng thời gian nhất định, thi công đến đâu hoàn thiện đến đó, tránh xây dựng 

tràn lan dẫn đến một số công trình thi công dở dang dễ bị hư hỏng và thiệt hại 

trong mùa mưa lũ. Tăng cường mạnh hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan, quản lý tốt tiêu 

chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ nhưng 

cần cần ưu tiên tính bền vững, lâu dài và hiệu quả của công trình, dự án. 

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

4.1 Nông nghiệp 

a. Trồng trọt:  

*. Tháng 6 năm 2014: 

Trong tháng tranh thủ những ngày nắng ráo các địa phương tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 

7.797,69 ha, đạt 92% trên diện tích gieo trồng, năng suất sơ bộ ước đạt 59,99 

tạ/ha. Trong tháng bà con cũng đã gieo trồng được 406,5 ha lúa ruộng vụ mùa 

(huyện Tủa Chùa), tăng 51,68% so với cùng kỳ năm trước và 22.172,6 ha lúa 

nương, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm trước. 

*. Ước 6 tháng đầu năm 2014: 

Trong 6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã gieo trồng được 52.174,53 ha 

các loại cây hàng năm (vụ đông trồng được 1.350,22 ha; vụ đông xuân trồng 

được 50.824,31 ha), tăng 3,55% so cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

Lúa đông xuân gieo cấy được 8.475,75 ha, tăng 2,58%, vượt 0,65% kế 

hoạch; năng suất bình quân ước đạt 59,99 tạ/ha, tăng 8,97%, vượt 3,61% kế 

hoạch; sản lượng sơ bộ thu được 50.848,61 tấn, tăng 11,78%, vượt 4,28% kế 

hoạch. Đạt được kết quả như trên là do bà con nông dân đã thực hiện gieo cấy 

theo đúng lịch thời vụ. Các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như tám 
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thơm, bắc thơm số 7, IR64,…đã được các địa phương chú trọng đầu tư thâm 

canh. Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm 

tra đồng ruộng, phát hiện và phun thuốc phòng trừ kịp thời không để sâu, 

bệnh hại cây trồng lây lan ra diện rộng.   

Cây ngô gieo trồng được 28.347,1 ha (ngô đông xuân 28.155 ha), tăng 

4,05%; sản lượng ước đạt 70.430,15 tấn, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước.   

Cây lấy củ có chất bột gieo trồng được 8.384,04 ha (vụ đông xuân 

8.349,04 ha), tăng 0,87% so với năm trước, trong đó: Cây sắn 6.976,6 ha, giảm 

3,23%, sản lượng đạt 54.393,73 tấn, giảm 5,15%; cây khoai lang 572,3 ha (vụ 

đông xuân 537,3 ha), tăng 16,72%, sản lượng 6.206,79 tấn, tăng 15,1%. 

Cây mía diện tích 29 ha, tăng 26,09%; sản lượng 631,5 tấn, tăng 29,64% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Cây lấy sợi diện tích gieo trồng 471,9 ha, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Diện tích cây bông 468,5 ha, giảm 3,42%, vượt 33,86% kế 

hoạch; sản lượng 704,14 tấn, giảm 1,46%.   

Cây có hạt chứa chất dầu diện tích gieo trồng 3.846,13 ha, tăng 5,9% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cây đậu tương 2.790,13 ha (vụ đông xuân 

2.570,1ha), tăng 5,71%, sản lượng 3.513,78 tấn (vụ đông xuân 3.284,28 tấn ), 

tăng 2,7%; Cây lạc 1.005,2 ha (vụ đông xuân 1.003 ha), tăng 6,75%, sản lượng 

1.232,09 tấn (vụ đông xuân 1.228,49 tấn), tăng 8,67%.   

Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh gieo trồng được 2.575,6 ha (vụ đông xuân 

1.681,44 ha), tăng 7,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Rau các loại 

2.319,35 ha, tăng 9,25%; sản lượng 41.905,35 tấn, tăng 9,57%. Đậu các loại 

233,6 ha, giảm 11,38%, sản lượng 374,52 tấn, giảm 9,86%. Hoa cây cảnh 

22,65 ha, tăng 27,97% so với cùng kỳ năm trước. 

- Cây lâu năm: Dự ước sản lượng một số cây lâu năm 6 tháng đầu năm 

2014 như sau: Chè búp tươi 36,24 tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước; 

chuối 2.281,5 tấn, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm trước; dứa 318,3 tấn, tăng 

7,99% so với cùng kỳ năm trước; hồng xiêm 10,3 tấn, giảm 1,72% so với cùng 

kỳ năm trước; vú sữa 9,7 tấn, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước; vải 317,6 

tấn, tăng 6,99%; mận 292,98 tấn, tăng 15,37% so với cùng kỳ năm trước,... 6 

tháng đầu năm thời tiết thuận lợi cho các loại cây trồng lâu năm sinh trưởng và 

phát triển tốt, đặc biệt thời kỳ cây ra hoa gặp mưa nên tỷ lệ đậu quả cao nên 

năng suất các loại cây trồng tăng khá so với cùng kỳ năm trước.  

- Tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng: Hiện nay đã xuất hiện nhiều loại 

sâu, bệnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, cụ thể: 

Trên trà lúa đông xuân muộn xuất hiện tập đoàn rầy, bệnh khô vằn, bệnh bạc 

lá- đốm sọc vi khuẩn, bệnh đốm nâu. Trên cây lúa nương xuất hiện sâu năn, 

bệnh đạo ôn, bệnh đốm nâu, chuột. Trên cây ngô xuất hiện sâu cắn lá, bệnh 



 7 

khô vằn. Trên cây cà phê xuất hiện mọt đục quả, tập đoàn rệp, bệnh gỉ sắt, 

bệnh đốm mắt cua, bệnh khô cành- khô quả tỷ lệ phổ biến 1- 5%. Trên cây cao 

su xuất hiện bệnh đốm lá, bệnh héo đen đầu lá, bệnh phấn trắng gây hại nhẹ. 

Các địa phương đã tích cực kiểm tra, phát hiện và phun thuốc phòng trừ kịp 

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

b. Chăn nuôi:  

Nhìn chung tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm tháng 6 năm 2014 tương 

đối ổn định. Tuy nhiên bệnh tụ huyết trùng trâu, bò; tụ huyết trùng gia cầm, dịch 

tả lợn vẫn xảy ra rải rác trên địa bàn thị xã Mường Lay và các huyện Điện Biên, 

Mường Nhé làm 05 con trâu, bò; 03 con lợn và 02 con gia cầm bị mắc bệnh, 

trong đó đã chết 3 con lợn. 

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

122.222 con, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 45.758 con, tăng 

5,87% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 324.887 con, tăng 5,83% so với cùng 

kỳ năm trước; đàn gia cầm 2.923,59 nghìn con, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm 

trước (trong đó gà 2.240,69 nghìn con, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước). 

Trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng phối hợp với các địa phương 

tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm đặc 

biệt là cúm H5N1, H7N9 trên đàn gia cầm. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 

02 ổ dịch cúm gia cầm, ngành chức năng đã chỉ đạo xử lý vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng khu vực chăn nuôi và khu vực lân cận, thông báo cho các hộ cách ly ổ dịch 

đồng thời tiêu hủy 1.633 gia cầm. Bệnh tụ huyết trùng, bệnh tiêu chảy, bệnh 

lép tô vẫn xảy ra rải rác ở một số nơi; ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại 

trong tháng 01; mưa đá và lũ trong tháng 04, tháng 05 đã gây thiệt hại không 

nhỏ cho người chăn nuôi. Tổng số gia súc, gia cầm bị chết trong 6 tháng đầu 

năm 2014: Trâu bò 208 con, lợn 72 con, gia cầm 2.088 con. 

 Dự ước sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014:  

Thịt trâu hơi 1.063,827 tấn, tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước; thịt bò 

hơi 649,764 tấn, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm trước; thịt lợn hơi 5.355,665 

tấn, tăng 6,02% so với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm hơi 1.397,704 tấn, tăng 

9,71%, trong đó: thịt gà hơi 965,514 tấn, tăng 10,77% so với cùng kỳ năm trước.    

4.2. Sản xuất lâm nghiệp: 

* Sản xuất lâm nghiệp tháng 6:  

Trong tháng 6 năm 2014 đã xảy ra 7 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng 

bị thiệt hại 1,02 ha; 28 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cơ quan chức 

năng thu giữ 12,67 m3 gỗ các loại (gỗ quý hiếm 2,67 m3).  

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác tháng 6: Gỗ 1.753 m3, giảm 6,26% so 

với cùng kỳ năm trước; củi 81.145 Ste, giảm 2,79% so với cùng kỳ năm trước.  

* Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng:  
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- Trồng rừng và chăm sóc rừng: Toàn tỉnh trồng mới được 296 ha rừng 

phòng hộ, cây lâm nghiệp trồng phân tán 100 nghìn cây; diện tích rừng được 

chăm sóc 1.230 ha, giảm 44,86% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được 

giao khoán bảo vệ 11.399 ha, giảm 53,76% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên 

nhân do nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho việc chăm sóc, bảo vệ rừng giảm. 

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

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

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

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

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

cục Kiểm lâm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị 

cháy 22,944 ha, trong đó cháy rừng tự nhiên 17,41 ha; cháy đất lâm nghiệp 66 

vụ, diện tích bị cháy 240,22 ha; số vụ phá rừng trái phép 20 vụ, diện tích bị phá 

8,33 ha; vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 123 vụ, các cơ quan 

chức năng đã tịch thu 118,93 m3 gỗ các loại; 78 con động vật rừng .  

Dự ước sản lượng lâm sản khai thác 6 tháng năm 2014: Gỗ 10.044 m3, 

giảm 6,59% so với cùng kỳ năm trước; củi 464.882 Ste, giảm 3,1% so với cùng 

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

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

4.3. Thủy sản: 

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

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

diện tích, các loại thuỷ sản có năng xuất, giá trị kinh tế cao bước đầu được đưa 

vào nuôi trồng. Dự ước diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh 1.951,5 ha và 106 

lồng bè (tổng thể tích đạt 7.488 m3 chủ yếu nuôi cá rô phi đơn tính, ngoài ra các 

cơ sở còn nuôi thử nghiệm cá trắm, chép và cá lăng). Các cơ sở nuôi trồng 

thường xuyên kiểm tra mực nước và môi trường nuôi đảm bảo cho thủy sản sinh 

trưởng và phát triển tốt.  

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tháng 6 năm 2014 được 

177,59 tấn, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản 

nuôi trồng thu hoạch đạt 155,39 tấn, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước; sản 

lượng thuỷ sản khai thác được 22,2 tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong tháng sản xuất được 10,9 triệu con cá giống, giảm 56,14% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác 6 tháng đầu năm 2014 được 

975,85 tấn, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng 

được 866,5 tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thuỷ sản khai thác 

được 109,35 tấn, tăng 14,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 
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2014 trên địa bàn tỉnh sản xuất được 116,2 triệu con cá giống, giảm 18,5% so với 

cùng kỳ năm trước. 

5. Sản xuất công nghiệp và hoạt động doanh nghiệp 

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục duy trì tăng trưởng so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất một số sản phẩm chủ 

lực, có tỷ trọng cơ cấu cao trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đã phục hồi và 

phát huy năng lực sản xuất, nhiều sản phẩm đã chủ động nguồn nguyên liệu địa 

phương để đẩy mạnh sản xuất, doanh nghiệp sản xuất đã chú trọng hơn đến 

việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.  

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 6 tăng 3,32% so với tháng trước, 

tăng 13,78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chia theo ngành công nghiệp 

cấp 2 so với tháng trước và cùng kỳ năm trước: Ngành công nghiệp khai khoáng 

tăng 0,56% và 3,51%; công nghiệp chế biến tăng 2,49% và 17,64%; sản xuất và 

phân phối điện, nước tăng 14,69% và 4,74% ; cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,02% và 1,06%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

cộng dồn từ đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng 7,83%, trong đó: Công 

nghiệp khai khoáng tăng 1,66%; công nghiệp chế biến tăng 10%; sản xuất phân 

phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,94%; cung 

cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,91%.  

Chỉ số tiêu thụ tháng 5 năm 2014 ngành công nghiệp chế biến tăng 0,57% so 

với tháng trước và tăng 31,45% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số 

tiêu thụ cao là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 157,89%; sản xuất chế 

biến thực phẩm tăng 91,58%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 51,28%. Bên 

cạnh đó, ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như sản phẩm in, giảm 23,56%. 

 Tại thời điểm 1/6/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo 

giảm18,61% so với tháng trước và giảm 72,1% so với cùng kỳ năm trước, hầu 

hết chỉ số tồn kho các ngành công nghiệp đều giảm, riêng ngành sản xuất thức 

ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng 54,52% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp 

tại thời điểm 1/6/2014 tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước (doanh nghiệp Nhà 

nước tăng 2,82%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 5,87%). 

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

196.144 triệu đồng, tăng 9,79% so với tháng trước, tăng 13,9% so với cùng kỳ 

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

kỳ năm trước: Công nghiệp khai khoáng tăng 8,74% và 31,49%; công nghiệp 

chế biến tăng 9,79% và 13,97%; sản xuất, phân phối điện tăng 13,57% và 

1,22%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 2,28% và 4,05%. Giá trị sản xuất 

công nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng năm 2014 đạt 1.002.559 triệu đồng, 

tăng 9,84% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 
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12,59%; công nghiệp chế biến tăng 9,87%; sản xuất, phân phối điện tăng 

6,21%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 14,28%. 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên bên cạnh những thuận 

lợi cơ bản như việc giải quyết những vướng mắc tồn tại về thủ tục hành chính, 

đảm bảo hành lang pháp lý cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn 

tỉnh để duy trì hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp; việc hỗ trợ nguồn vốn 

vay sản xuất, miễn giảm, giãn nợ thuế…từ các cấp, các ngành và các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với hệ thống doanh nghiệp nói chung, sản xuất công 

nghiệp nói riêng thì sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó 

khăn chưa khắc phục được đó là: Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều 

khó khăn là một tỉnh miền núi ngành công nghiệp có điểm xuất phát thấp, thị 

trường tiêu thụ hàng hoá hẹp; giao thông đi lại còn khó khăn; việc đầu tư máy 

móc công nghệ để cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh 

với các sản phẩm trong nước và ngoài nước cùng loại trên thị trường; chi phí 

đầu vào tăng cao làm giá thành sản xuất sản phẩm tăng trong khi đó, giá bán ổn 

định hoặc tăng chậm nên một số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng để hạn chế 

lượng hàng tồn kho, vòng quay của vốn lưu động thấp; sản xuất hàng hoá ở khu 

vực công nghiệp cá thể vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất ngành 

công nghiệp, do vậy khó khăn thách thức đối với sản xuất công nghiệp của tỉnh 

vẫn còn tiếp diễn. 

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

6.1. Hoạt động thương mại và dịch vụ 

* Dự ước tháng 6 năm 2014: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6 theo giá hiện hành 

ước đạt 485,5 tỷ đồng, tăng 2,64% so với tháng trước, trong đó: Phân theo loại 

hình kinh tế so với tháng trước: Kinh tế Nhà nước đạt 103,16 tỷ đồng, tăng 

2,39%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 382,34 tỷ đồng, tăng 2,71% (kinh tế Tập thể 

đạt 0,18 tỷ đồng, tăng 4,43%; kinh tế Cá thể đạt 269,24 tỷ đồng, tăng 2,67%; 

kinh tế Tư nhân đạt 112,93 tỷ đồng, tăng 2,81%). Phân theo nhóm hàng so với 

tháng trước: Nhóm lương thực, thực phẩm đạt 184,62 tỷ đồng, tăng 3,04%; 

nhóm hàng may mặc đạt 20,22 tỷ đồng, tăng 1,29%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, 

trang thiết bị gia đình đạt 44,77 tỷ đồng, tăng 1,32%; nhóm vật phẩm văn hóa 

giáo dục đạt 1,19 tỷ đồng, tăng 2,23%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 45,33 

tỷ đồng, tăng 4,36%; nhóm phương tiện đi lại đạt 31,33 tỷ đồng, tăng 2,16%; 

nhóm xăng, dầu các loại đạt 104,97 tỷ đồng, tăng 2,47%; nhiên liệu khác đạt 

0,64 tỷ đồng, tăng 2,05%; nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 1,95 tỷ 

đồng, tăng 1,75%; nhóm sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy đạt 3,56 tỷ 

đồng, tăng 3,85%; nhóm hàng hóa khác đạt 46,93 tỷ đồng, tăng 2,03%. 
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* Dự ước 6 tháng năm 2014:  

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên 

địa bàn tỉnh đạt 2.565,08 tỷ đồng, trong đó: Phân theo thành phần kinh tế: Kinh 

tế Nhà nước đạt 613,75 tỷ đồng; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1.951,33 tỷ đồng 

(kinh tế tập thể đạt 1,04 tỷ đồng; kinh tế cá thể đạt 1.334,47 tỷ đồng; kinh tế tư 

nhân đạt 615,81 tỷ đồng. Phân theo nhóm hàng: Nhóm lương thực, thực phẩm 

đạt 814,99 tỷ đồng; nhóm hàng may mặc đạt 119,61 tỷ đồng; nhóm đồ dùng, 

dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 260,1 tỷ đồng; nhóm vật phẩm văn hóa giáo 

dục đạt 5,95 tỷ đồng; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 256,73 tỷ đồng; nhóm 

phương tiện đi lại đạt 167,86 tỷ đồng; nhóm xăng, dầu các loại đạt 619,78 tỷ 

đồng; nhiên liệu khác đạt 3,77 tỷ đồng; nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm 

đạt 11,94 tỷ đồng; nhóm sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ đạt 20,25 tỷ đồng; nhóm hàng hóa khác đạt 284,11 tỷ đồng. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 6 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ năm trước bởi một số nguyên 

nhân sau: Hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân các dân tộc 

tỉnh Điện Biên luôn đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá cả ổn định; công tác 

kiểm tra, giám sát về hàng hóa trên thị trường được các cơ quan, ban ngành của 

tỉnh được tăng cường, lòng tin của người tiêu dùng được nâng lên.                                                   

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 kéo dài, cùng với lễ kỷ niệm 60 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2014), số lượng khách Quốc tế và trong 

nước thăm quan, du lịch tăng cao.  

6.2. Xuất - nhập khẩu 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu toàn tỉnh tháng 6 ước đạt 1.950 ngàn USD, 

giảm 17,02% so với tháng trước, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

Xuất khẩu đạt 1.400 ngàn USD, giảm 30% so với tháng trước, giảm 1,69% so 

với cùng tháng năm trước (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 700 ngàn 

USD; các đơn vị tỉnh bạn xuất qua địa phương 500 ngàn USD, xuất khẩu dịch 

vụ 200 ngàn USD). Nhập khẩu đạt 550 ngàn USD, tăng 57,14 so với tháng 

trước, giảm 35,14% so với cùng kỳ năm trước (các đơn vị trong tỉnh nhập khẩu 

trực tiếp 250 ngàn USD, đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương 300 ngàn USD).  

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 13.537 ngàn USD, 

tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,30% kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu 

đạt 10.542 ngàn USD, tăng 38,91% so với cùng kỳ năm trước, đạt 58,57% kế 

hoạch (các đơn vị trong tỉnh xuất khẩu trực tiếp 5.125 ngàn USD; các đơn vị 

tỉnh bạn xuất qua địa phương 3.967 ngàn USD, xuất khẩu dịch vụ 1.450 ngàn 

USD). Nhập khẩu đạt 2.995 ngàn USD, giảm 34.98% so với cùng kỳ năm trước, 

đạt 21.39% kế hoạch (các đơn vị trong tỉnh nhập khẩu trực tiếp 1.402 ngàn 

USD, đơn vị tỉnh bạn nhập qua địa phương 1.593 ngàn USD).  
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Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 

2014 tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch năm 

2014 tổng giá trị XNK mới chỉ đạt 42,3% kế hoạch, chủ yếu là xuất khẩu, còn 

nhập khẩu đạt thấp. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch XNK năm 2014. Các 

cấp, các ngành chức năng và các đơn vị tham gia XNK trong thời gian tới cần 

nỗ lực nhiều hơn nữa về tìm kiếm bạn hàng và nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu 

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

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

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

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

6.3. Hoạt động Vận tải - Bưu chính viễn thông 

a. Vận tải: 

* Dự ước tháng 6 năm 2014: 

Tổng doanh thu của hoạt động vận tải tháng 6 năm 2014 ước đạt 35.646,59 

triệu đồng, tăng 7,89% so với tháng trước và tăng 21,47% so cùng kỳ năm 

trước, trongđó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 11.219,93 triệu đồng, tăng 

5,79% so với tháng trước, tăng 23,61% so cùng kỳ năm trước; Doanh thu vận 

chuyển hàng hóa đạt 24.377,06 triệu đồng, tăng 8,87% so với tháng trước, tăng 

20,26% so cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 6 năm 2014 ước đạt 85,72 ngàn 

hành khách và đạt 18,24 triệu KH.Km, so với thực hiện tháng trước tăng 2,74% 

hành khách và tăng 4,75%HK.Km, so cùng kỳ năm trước tăng 9,76% hành 

khách và tăng 14,87% HK.Km. Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 6 năm 

2014 ước đạt 224,57 ngàn tấn và đạt 9,98 triệu T.Km, so với thực hiện tháng 

trước tăng 3,44% tấn và tăng 3,41% T.Km; so cùng kỳ năm trước tăng 15,11% 

tấn và tăng 29,77% T.Km. 

* Dự ước 6 tháng đầu năm 2014:  

Hoạt động vận tải trong 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều thuận lợi, đường 

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

tiện nhằm đảm bảo an toàn đi lại của hành khách nhân dịp kỷ niệm 60 năm 

chiến thắng Điện Biên phủ, nghỉ lễ 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5 lượng 

khách đi du lịch và tham quan di tích lịch sử ngày càng nhiều hơn vì vậy Sở 

Giao thông đã chỉ đạo bến xe khách tỉnh tăng cường thêm chuyến và tăng thêm 

các tuyến luồng để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và vận chuyển hàng 

hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên thị trường tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì 

hoạt động vận tải đường sông giảm so với cùng kỳ năm trước là do các công 

trình cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Tổng doanh thu hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 199.740 

triệu đồng, tăng 11,92% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận tải 
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hành khách ước đạt 61.635,03 triệu đồng tăng 15,16% so cùng kỳ năm trước; 

Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 137.946,71% triệu đồng, tăng 10,41% so 

cùng kỳ năm trước; 

Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 497,96 ngàn hành khách và 

ước đạt 102,65 triệu HK.Km, so cùng kỳ năm trước tăng 5,27% HK và tăng 

8,39% HK.Km; Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.261 ngàn tấn và đạt 

55,78 triệu T.Km, so cùng kỳ năm trước tăng 6,62% tấn và tăng 11,85% T.Km; 

b. Bưu chính viễn thông: 

Doanh thu bưu chính viễn thông 6 tháng năm 2014 dự ước đạt 163.102 

triệu đồng, trong đó: Doanh thu bưu chính đạt 4.182 triệu đồng, tăng 27,66% so 

cùng kỳ năm trước; doanh thu viễn thông đạt 158.920 triệu đồng, tăng 23.51% 

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

đạt 381.545, trong đó: Thuê bao cố định đạt 20.585, so cùng kỳ năm trước giảm 

10,12%. Thuê bao di động đạt 360.960, so cùng kỳ năm trước tăng 4.75%. Số 

thuê bao internet có đến cuối kỳ báo cáo dự ước đạt 13.664 so cùng kỳ năm 

trước tăng 15.75%. 

Doanh thu dịch vụ của cảng hàng không Điện Biên 6 tháng đầu năm 2014 

ước đạt 1.025 triệu đồng, số lượt khách thông qua cụm cảng hàng không đạt 

42.587 hành khách (chiều đi đạt 20.136 và chiều đến đạt 22.451 hành khách).   

4. Giá cả 

Tháng 6 lúa đông xuân đã thu hoạch nên lượng thóc, gạo bán ra thị trường 

tương đối lớn cùng với nguồn cung về các mặt hàng thực phẩm khá dồi dào; 

lượng hàng hóa trên thị trường tiêu thụ chậm dẫn tới chỉ số nhóm hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống giảm 0,93% so với tháng trước; nhóm bưu chính viễn thống 

giảm 0,03% so với tháng trước tác động làm cho chỉ số giá tiêu dùng chung 

giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 1,86% so với tháng 12 năm trước, tăng 

5,44% so với cùng kỳ năm trước và tăng 67,01% so với kỳ gốc 2009. 

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

5,37%. Cụ thể như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,49% (nhóm 

lương thực tăng 9,4%, nhóm thực phẩm tăng 1,26%, nhóm ăn uống ngoài gia 

đình tăng 6,05%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 4,87%; nhóm may mặc, mũ 

nón, dày dép tăng 6,44%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 

6,19%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 4,31%; nhóm thuốc và dịch vụ y 

tế tăng 2,14%; nhóm giao thông tăng 5,55%, bưu chính viễn thông giảm 0,46%; 

nhóm giáo dục tăng 14,52%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,33%; 

nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 5,55%. Vàng giảm 18,25%; USD tăng 0,87%.  

* 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. 
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B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

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

a. Dân số 

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

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

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

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

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

1,42% và mức giảm tỷ lệ sinh 0,5‰. 

b. Đời số dân cư 

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

6 tháng năm 2014, 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. Khối hành chính sự nghiệp đời sống 

và thu nhập được cải thiện sau khi thực hiện mức lương tối thiểu 

1.150.000đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/7/2013. Theo báo cáo ước lao động và 

thu nhập 6 tháng năm 2014, thì ngành có mức thu nhập bình quân cao nhất (hoạt 

động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm) là 8.186 nghìn đồng, ngành có mức thu 

nhập bình quân thấp nhất (hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ) là 4.207 

nghìn đồng. Với tiền lương danh nghĩa trên nhìn chung cuộc sống của người làm 

công ăn lương chỉ ổn định tạm thời, chưa có giá trị thặng dư để đảm bảo cho 

cuộc sống lâu dài. 

* Đời sống dân cư nông thôn:  

Đời sống của nông dân 6 tháng năm 2014 tương đối ổn định và tăng hơn 

so với cùng kỳ năm trước do mở rộng diện tích gieo trồng và quy mô chăn nuôi, 

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

rộng, dân cư phân tán nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh vẫn 

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

dân còn nhiều hạn chế, một số nơi còn sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có 

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

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

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

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

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

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

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

được một lượng lớn số lao động dư thừa tại tỉnh.  
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* Tình hình thiếu đói trong dân cư:  

Lũy kế từ 15 tháng 12 năm 2013 đến ngày 15 tháng 6 năm 2014 trên địa 

bàn tỉnh có 19.328 hộ với 87.622 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 4,03% bằng 

748 hộ; sô nhân khẩu thiếu đói giảm 16,61% bằng 17.452 nhân khẩu. Nguyên 

nhân thiếu đói chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, đời sống phụ thuộc vào nương rẫy 

chỉ có một vụ lúa, năng xuất cây trồng, vật nuôi thấp, các gia đình đông con, 

thiếu lao động, một số hộ có người mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó năm nay 

những hộ thuộc hộ chính sách, những người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được rà soát trên toàn tỉnh và được trợ cấp gạo 

trong các tháng thiếu đói. Được sự quan tâm kịp thời của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền và từ nguồn đảm bảo của huyện, đã hỗ trợ 1.315,24 tấn gạo cho các 

hộ thiếu đói, góp phần ổn định tạm thời đời sống của người dân. 

* Công tác an sinh xã hội:  

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Về số sổ tiết kiệm UBND huyện Mường Nhé tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa 

cho 01 gia đình chính sách, người có công với cách mạng lấy từ nguồn ngân 

sách của huyện với số tiền 5 triệu đồng. 

Nhà tình thương, tình nghĩa: Không phát sinh trong kỳ; 

Nhà đại đoàn kết: Trong 6 tháng đầu năm năm 2014, Ủy ban MTTQ tỉnh 

đã phân bổ 3.970 triệu đồng làm 226 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo. 

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Đã chi trả trợ cấp tháng 01 năm 

2014 cho các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời đầy đủ. Trợ cấp cứu đói đứt bữa 

nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014: Các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh đã trích từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của địa phương để trợ cấp 

cứu đói đứt bữa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho 5.323 hộ (18.020 khẩu) 

với 270,3 tấn gạo. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng 

quà cho 10.862 đối tượng là hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn tại cộng đồng với số tiền là 5.350,3 triệu đồng. 
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- Quà tặng cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo 

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

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

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

đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm). Nhân dịp tết Nguyên đán và ngày Quốc 

tế thiếu nhi 01/6/2014, trong toàn tỉnh đã thăm và tặng quà cho 1.100 trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 570,9 triệu đồng; trao 110 xuất học bổng 

tổng số tiền 62,5 triệu đồng và một số hình thức tặng, hỗ trợ khác. 

Về lĩnh vực bảo trợ xã hội khác 6 tháng đầu năm 2014 các huyện, thị, thành 

phố thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho 413.449 đối tượng chính sách xã hội, 

trong đó: 327.709 thẻ cho người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số; 3.201 thẻ cho 

người thuộc hộ cận nghèo; 74.964 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; đối tượng bảo trợ 

xã hội là 7.575 thẻ. 

* Tình hình xóa đói giảm nghèo: 

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

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

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

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

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

cải thiện. Theo báo cáo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo của sở LĐTBXH ước 6 

tháng đầu năm 2014, số hộ nghèo là 39.020 hộ, chiếm 34,71%; số hộ cận nghèo là 

10.347 hộ, chiếm 9,20%. 

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

Kết quả đào tạo nghề: 6 tháng đầu năm 2014, tiếp tục duy trì dạy nghề cho 

1.067 học viên Cao đẳng và Trung cấp nghề, đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 

3.307 lao động, tăng 5,85% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,34% kế hoạch (lao 

động nông thôn 2.495 người). Từ kết quả đào tạo nghề trên đã góp phần nâng tỷ 

lệ lao động qua đào tạo lên 40,02% (lao động qua đào tạo nghề 21,12%). 

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

việc làm ở khu vực thành thị 1,01%, nông thôn là 2,6%. 6 tháng đầu năm 2014, 

ngoài việc duy trì việc làm thường xuyên cho 286.751 lao động, còn giải quyết 

việc làm mới cho khoảng 4.441 lao động, tăng 6,24% so với cùng kỳ năm trước, 

đạt 52,24% kế hoạch (thông qua nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm 

560 lao động, xuất khẩu lao động 30 người, thông qua tuyển dụng vào các cơ 

quan HCSN, đảng, đoàn thể 125 người; còn lại là thông qua các doanh nghiệp, 

CSSXKD, hộ kinh doanh cá thể và tự tạo việc làm). Cơ cấu lao động chuyển 

dịch theo theo hướng tích cực như khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 

2,01%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 0,1%; khu vực dịch vụ tăng 1,85%. 
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2. Giáo dục, đào tạo 

a. Giáo dục: 

 Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2- 4/6/2014). So với 

các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một số điểm mới về số lượng 

môn thi, đề thi. Để triển khai kỳ thi một cách thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất 

cho các hội đồng thi, giáo viên và học sinh ôn thi đạt kết quả cao, Sở Giáo dục- 

Đào tạo đã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc ôn luyện, 

công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Số thí sinh dự thi 6.059 thí sinh (học sinh THPT là 

4.341, giáo dục thường xuyên là 1.703). Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra đảm bảo an 

toàn, nghiêm túc đúng quy chế, không có thi sinh vi phạm quy chế thi, không có 

giám thị vi phạm quy chế thi và không có các sự cố bất thường xảy ra. Theo số 

liệu sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp THPT & Bổ túc THPT: Trung học phổ thông 4.259 

học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 98,11%; tăng 3,79% so với năm học trước. Giáo dục 

thường xuyên  1.466 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 86,08%; tăng 22,42% so với 

năm học trước. 

b. Đào tạo:  

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trường Cao Đẳng chuyên nghiệp thực hiện chức 

năng tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, xây dựng, giáo 

viên, dược sỹ, y sỹ. Bình quân mỗi năm có khoảng 2.000 học sinh- sinh viên tốt 

nghiệp ra trường. Xét thực tế nhu cầu tuyển dụng, năm 2014 UBND tỉnh đã ra 

quyết định giảm chỉ tiêu tuyển sinh của một số trường chuyên nghiệp trên địa 

bàn. Theo đó, mỗi trường giảm bình quân gần 300 chỉ tiêu so với năm trước. 

3. Y tế 

* Công tác phòng chống dịch bệnh:  

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

cường giám sát phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát 

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

Xây dựng kế hoạch đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch; Tham mưu kiện toàn 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở người của tỉnh. Kiện toàn đội cấp cứu lưu động 

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

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

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

... Đồng thời tích cực, chủ động giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống 

chủ động các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch như: Sốt rét, thương hàn, lỵ, tiêu 

chảy, sốt phát ban, thuỷ đậu, viêm não Nhật Bản B....  

* Tình hình dịch bệnh: 

Trong 5 tháng năm 2014, tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến 

khá phức tạp đã xảy ra 04 vụ dịch với số mắc 312 ca, không có ca nào tử vong (1 

vụ dịch chân tay miệng với 17 ca, 1 vụ dịch sởi với 226 ca, 2 vụ dịch thủy đậu với 
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69 ca). Các vụ dịch trên đều được điều tra, xác minh chẩn đoán và triển khai các 

biện pháp xử lý kịp thời. Hiện tại các vụ dịch trên ổn định, không có ca mắc mới.  

Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 31/5/2014 có 

103/130 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố có người 

nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 7.407 ca nhiễm HIV, trong đó, số mắc 

mới được phát hiện trong kỳ là 170 ca (giảm 39 ca bằng18,7 % so với cùng kỳ); 

số nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS tích lũy 4.555 ca, trong đó số mới chuyển 

giai đoạn AIDS trong kỳ là 131 ca (giảm 07 ca bằng 5,1% so với cùng kỳ); tử vong 

do AIDS 2.765 ca, trong đó số bệnh nhân AIDS mới  tử vong trong kỳ 96 ca (tăng 

43 ca bằng 81,1% so với cùng kỳ); số người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn 

quản lý được 4.126 ca, đạt 88,8%. Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số 0,77%. 

* Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Trong 6 tháng đầu năm đã thanh kiểm tra được 1.657 lượt cơ sở, Trong đó, 

số cơ sở đạt tiêu chuẩn 1.095 (chiếm 66,1%), số cơ sở vi phạm 562 (chiếm 

33,9%). Nguyên nhân vi phạm chủ yếu: không khám sức khỏe cho người lao động, 

không sử dụng trang phục bảo hộ lao động theo quy định, hàng hóa hết hạn sử 

dụng, điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, sản xuất và trang thiết bị dùng để chế 

biến, sản xuất không đảm bảo. 

Từ đầu năm đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 02 ca mắc (không có tử 

vong) và 16 ca mắc đơn lẻ (không có tử vong). Số vụ ngộ độc và số ca mắc đều 

giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ăn thức ăn biến chất và hóa chất bảo quản 

thực phẩm. 100% các vụ ngộ độc và ca ngộ độc thực phẩm được điều tra xác 

minh kịp thời. 

4. Hoạt động văn hóa, thông tin, Thể dục thể thao 

a. Hoạt động văn hóa, thông tin 

* Công tác thông tin tuyên truyền:  

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ 

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

theo kế hoạch được giao. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2014, thời điểm diễn 

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

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

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng PA83 và phòng PA81 Công an 

tỉnh tổ chức 03 đợt kiểm tra theo chương trình kế hoạch và 05 cuộc kiểm tra đột 

xuất với tổng số 52 cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể 

thao và du lịch. Qua kiểm tra đã yêu cầu 05 cơ sở hoạt động billiards&snooker 

đảm bảo ánh sáng và niêm yết nội quy theo quy định; buộc tháo dỡ 29 biển 

quảng cáo và băng zôn; yêu cầu 11 cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo ánh sáng 

và độ ồn theo quy định; yêu cầu 26 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch niêm yết giá 
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phòng, dịch vụ theo quy định. Xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà 

nước 5 triệu đồng.  

*. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chương trình kỷ niệm 60 năm chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

- Giải đua Xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ” năm 2014- 

Tranh Cúp Báo Quân đội nhân dân các chặng đua tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra 

từ ngày 01/5- 06/5/2014. Có sự tham gia của 170 cua- rơ thuộc 8 đội nữ và 14 

đội nam (3 đội quốc tế là Nhật Bản và Malaysia và Timor Leste), các vận động 

viên đều có thứ hạng trong làng đua xe đạp Việt Nam và quốc tế. Kết quả tại 

chặng đua cuối, tay đua Lê Văn Duẩn của đội Suntek Sao Việt TPHCM đã giành 

chiến thắng với 15 điểm ở giải nam và tay đua Nguyễn Thị Thật (Công ty cổ 

phần Bảo vệ thực vật An Giang) giành giải nhất nữ với cùng số điểm. Kết thúc 

toàn giải, tay đua Nguyễn Thị Thật cũng xuất sắc giành cú đúp với áo vàng và 

áo xanh chung cuộc ở giải nữ. Tại giải nam, Áo vàng chung cuộc thuộc về 

Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp 1. Ở giải đồng đội nữ, đội 

Cấp thoát nước- Môi trường Bình Dương giành chức vô địch sau 26 giờ 48 phút 

31 giây; hạng nhì là đội Cỏ May Đồng Tháp 2; hạng ba là đội Công ty Cổ phần 

Bảo vệ thực vật An Giang. Ở nội dung đồng đội nam, đội Dược Domesco Đồng 

Tháp 1 giành chức vô địch sau 33 giờ 25 phút 6 giây. Hạng nhì là đội Suntek 

Sao Việt TP. Hồ Chí Minh và hạng ba thuộc ADC-Truyền hình Vĩnh Long 1.  

- Chương trình nghệ thuật và lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch 

sử Điện Biên phủ. 

Trong 2 ngày 6-7/5/2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt 

động kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ: Ngày 6/5/2014 lúc 20h 

là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

tại quảng trường Trung tâm Hội nghị- Văn hóa tỉnh; Ngay sau khi kết thúc 

chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào mừng.  

Sáng (7/5), trước khi bước vào Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên đã đến đặt vòng hoa, 

thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang A1. Kính 

cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc, sự biết ơn vô 

bờ bến trước những cống hiến, hy sinh của các anh để làm nên một Điện Biên 

Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mang lại hòa bình cho dân tộc. 

Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được bắt đầu bằng màn 

trình diễn nghệ thuật của Đội nghi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam, với chủ đề 

“Chiến thắng Điện Biên Phủ- Bản hùng ca vang mãi”. Sau màn trình diễn nghệ 

thuật của quân đội, đại biểu được xem lại những thước phim tư liệu hào hùng và 
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lời kể của các nhân chứng lịch sử về những dấu ấn không thể quên trong 9 năm 

trường kỳ kháng chiến, đặc biệt là 56 ngày đêm tại mặt trận Điện Biên Phủ. 

Chương trình Mít tinh chính thức do Thứ trưởng Bộ Văn dóa- Thể thao & 

Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái điều hành bắt đầu bằng nghi lễ Chào cờ. Ngay đó, Thay 

mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc diễn văn khai mạc 

với nội dung nhấn mạnh về vai trò, vị thế và ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện 

Biên Phủ. Chủ tịch nước nêu rõ, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu 

nước, ý chí bất khuất, kiên cường và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Đó là 

mốc son chói lọi, đồng thời là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước 

kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đồng tâm, hiệp 

lực, tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sự 

nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh”. 

Thay mặt hàng nghìn Cựu chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân 

công hỏa tuyến đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá- anh hùng lực 

lượng vũ trang Phùng Văn Khầu (nguyên chiến sỹ pháo binh trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ) có bài phát biểu hết sức xúc động.  

Ngay sau đó, chương trình diễu binh, diễu hành; chương trình nghệ thuật 

đặc sắc do 500 nghệ sỹ, diễn viên trong cả nước tham gia biểu diễn, với hình ảnh 

kết là những anh bộ đội Cụ Hồ và các thiếu nữ dân tộc Thái cùng nhau múa sạp 

trong ngày vui đại thắng đã khép lại chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến 

thắng Điện Biên Phủ. 

Ngay sau khi hoàn thành nội dung chương trình tại Sân vận động tỉnh, các 

đoàn diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng qua một số tuyến đường chính 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, với mục đích để nhân dân địa phương và 

du khách thập phương được chứng kiến, cùng hòa với khí thế chung của ngày 

đại thắng 07/5 lịch sử. 

4.2. Hoạt động thể dục thể thao: 

Thể thao quần chúng: Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục cuộc vận 

động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tiếp tục chủ động phối hợp, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị tổ chức 

các giải thi đấu thể thao. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức được 230 giải thi 

đấu thể thao ở các cấp, trong đó ấp tỉnh tổ chức 5 giải thi đấu thể thao và tổ chức 

thành công Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 8. Số người tập luyện TDTT thường 

xuyên là 120.750 người (đạt 22,49%) trên tổng số dân toàn tỉnh, số hộ gia đình 

thể thao là 16.074 hộ (đạt 14,15%) trên tổng số hộ gia đình toàn tỉnh, có 335 câu 

lạc bộ TDTT cơ sở; số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục 

thể chất nội khóa 400 trường. 
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Thể thao thành tích cao: Tiếp tục tập trung duy trì công tác tuyển chọn và 

huấn luyện các đội tuyển năng khiếu tuyến I và tuyến II ở các môn: Cầu lông, 

điền kinh, võ cổ truyền, Karate, cờ vua. Thành lập các đoàn VĐV tham dự các 

giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt 18 huy chương các loại. Hai VĐV nằm 

trong đội tuyển trẻ quốc gia vừa tham gia giải điền kinh trẻ Đông Nam Á đạt 2 

huy chương bạc. 

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

do thiên tai: 

* Tình hình tai nạn giao thông: 

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

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

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

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

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

các huyện, thị, thành phố. Tuy nhiên từ 18 tháng 12 năm 2013 đến 15 tháng 5 

tháng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 39 vụ tai nạn, và va chạm 

giao thông, làm 20 người chết, 55 người bị thương; trong đó: 23 vụ tai nạn giao 

thông làm 20 người chết và 29 người bị thương, số vụ va chạm giao thông 

đường bộ là 16 vụ làm 26 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai 

nạn giao thông và va chạm giao thông tăng 2,63% bằng 1 vụ, số người chết bằng 

so với cùng kỳ, số người bị thương tăng 71,88% bằng 23 người. Nguyên nhân 

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

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

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

gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, v.v...  

*. Tính hình cháy, nổ  

Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã xảy ra 8 vụ cháy nhà dân tại Thành phố 

Điện Biên Phủ; huyện Mường Chà, Tuả Chùa, Điện Biên; Mường Nhé ước thiệt 

hại 906 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện, bất cẩn khi nấu ăn.  

*. Tình hình vi phạm môi trường: 

Số vụ vi phạm môi trường trong 6 tháng đầu năm 2014 là 245 vụ; số vụ 

được sử lý là 228 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 1099,7 triệu đồng. Chủ yếu là 

phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật trái phép. So với cùng kỳ 

năm trước số vụ vi phạm giảm 16,95% bằng 50 vụ. 

*. Tình hình thiệt hại do thiên tai: 

Trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh, đã xảy ra nhiều trận mưa 

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

người và tài sản của nhà nước và nhân dân: Thiệt hại về người: 02 người chết 

(do sét đánh); 22 người bị thương. Về tài sản: Số phai, đập, cống bị hư hỏng 02 
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cái; chiều dài kênh mương bị sạt lở cuốn trôi 5830 m, ước khối lượng đất đá sạt 

lở cuốn trôi là 744,6 m3; chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở cuốn trôi 4000m, 

ước khối lượng đất đá sạt lở 181m3. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh: Làm ngập 

và hư hỏng 80,65ha lúa (diện tích lúa bị mất trắng là 30,23ha); 0,2ha mạ bị ngập 

hư hỏng; hoa màu bị ngập hư hỏng 50,5ha (mất trắng 46,5ha); diện tích cây 

công nghiệp bị hư hỏng 63,3ha; 4,4ha diện tích nôi trồng thuỷ sản bị cuốn trôi 

và làm chết 33 con lợn, 300 con gia cầm. Thiệt hại về nhà ở: Số nhà ở bị đổ, sập 

18 nhà; 659 nhà bị tốc mái cùng nhiều tài sản khác bị thiệt hại. Ngoài ra còn một 

số thiệt hại khác. Ước tổng giá trị thiệt hại là: 7.608,9 triệu đồng. UBND các 

huyện, thị đã chủ động tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, xác định mức độ thiệt 

hại và thăm hỏi các hộ gia đình có người chết, người bị thương và bị thiệt hại 

nặng với số tiền là 167 triệu đồng, trước mắt vận động nhân dân khẩn trương 

khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống. 

C. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

Đánh giá chung, kinh tế- xã hội trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 đạt được 

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

duy trì được tốc độ tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng ổn định. Sản xuất 

một số ngành, lĩnh vực đạt khá. An sinh xã hội được nâng lên. Tuy nhiên, nền 

kinh tế còn gặp khó khăn thách thức như: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện khách quan thời tiết, dịch bệnh; sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, khả năng tiếp cận vốn khó, tồn kho sản 

phẩm vẫn ở mức cao. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 

2014, trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần triển khai thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tập trung vào 

một số vấn đề trọng tâm sau đây:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suất huy động. 

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

phát hiện xử lý kịp thời giảm tối đa tổn thất cho người nông dân. Chỉ đạo nhân 

dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa 

các loại cây, con giống có thời gian sinh trưởng ngắn và có năng suất, chất 
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lượng cao vào sản xuất. Triển khai tăng cường quản lý thị trường giá cả, trong đó 

cần kiểm soát chặt giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. 

Chủ động ứng phó trước những biến động của thị trường. Tăng cường kiểm tra 

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

nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường, tăng giá bất hợp 

lý, buôn lậu qua biên giới. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chính sách hỗ trợ cho người nghèo. 

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

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

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

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên tháng 6 và 6 tháng 

năm 2014./. 
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