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BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện văn bản số 86/UBND-NC ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND các cấp. UBND 

thành phố Điện Biên Phủ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND các cấp 

nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

PHẦN 1 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 

 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH234 

        Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội 

của Tỉnh, có di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, giàu bản sắc các dân tộc 

Tây Bắc, tổng diện tích tự nhiên 308,18 km
2
, dân số toàn thành phố là 80.366 

người, có 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm 07 phường, 05 xã. 

1. Thuận lợi 

- Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; Hệ thống thể chế pháp luật, cơ chế 

chính sách được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tác động nhiều 

mặt đến sự phát triển của thành phố. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm 

đầu tư nhất là về giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối vùng, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội. Quốc phòng - An ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại tiếp 

tục được củng cố, mở rộng…, cùng với những thành quả đã đạt được về phát triển 

KT-XH của giai đoạn trước đã tạo nền tảng, tiền đề quan trọng để thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn này. 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, 

quan hệ đối ngoại được tăng cường mở rộng. Hệ thống chính trị được củng cố kiện 

toàn, hoạt động có hiệu quả. Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố. 

2. Khó khăn 

- Kinh tế phát triển chưa bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng 

bộ; vốn đầu tư ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quy hoạch, giải 

toả, giải phóng mặt bằng còn nhiều phức tạp; vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai 

còn xảy ra ở một số địa bàn phường, xã. 



2 

 

- An ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định: tội phạm 

ma túy, tệ nạn xã hội, hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng; tranh chấp đất đai, đơn 

thư khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải tỏa vẫn xảy ra. 

- Trình độ dân trí không đồng đều, trình độ năng lực của một số cán bộ còn hạn 

chế, đời sống và việc làm của một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

- Thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt, từ đầu năm 2020, dịch bệnh 

Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời 

sống nhân dân. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƢƠNG, 

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƢỚC 

- Công tác triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng; triển khai các Nghị 

quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định 

của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực luôn được UBND 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua các hình thức phù hợp với điều 

kiện, tình hình thực tế của địa phương. 

 - UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành 

phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

đến các cơ quan, tổ chức, địa phương trên toàn thành phố; chỉ đạo Phòng Tư pháp - 

cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền; yêu cầu thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, mở Hội nghị tập huấn các Luật, Nghị định và 

các văn bản có liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước 

cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở 12/12 xã, phường; Đài Truyền 

thanh Truyền hình thành phố (nay là Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – truyền 

hình) thực hiện chuyên mục pháp luật và đời sống, dành thời lượng phù hợp để đăng 

tải các tin, bài tuyên truyền về các nội dung trên; HĐND, UBND thành phố, các xã, 

phường đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây 

dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.  

III. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND CÁC CẤP 

 1. Số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng thành viên UBND cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2016-2020 (theo phụ lục số 1). 

 - Về số lượng, chất lượng, cơ cấu thành viên UBND thành phố Điện Biên 

Phủ và UBND các xã, phường được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, 

của Tỉnh. 

1.1. UBND thành phố 

+ Đầu nhiệm kỳ: Tổng số 15 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch 

và 12 thành viên khác theo cơ cấu quy định (Khuyết 02 ủy viên là Trưởng phòng 
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Tài nguyên Môi trường và Chánh Thanh tra thành phố). Trong đó: Nữ 02 người, 

chiếm 13%; dân tộc thiểu số 01, chiếm 6,7%; độ tuổi dưới 35: 0 người, chiếm 0%; 

độ tuổi từ 35-50: 10 người, chiếm 66,7%; tuổi trên 50: 05 người, chiếm 33,3%; trình 

độ chuyên môn: Đại học, sau Đại học 12 người, chiếm 100%; trình độ lý luận chính 

trị: Cao cấp 11, chiếm 73,3%; Trung cấp 4, chiếm 26,7%. 

+ Hiện nay: Tổng số 18 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 

thành viên khác theo cơ cấu quy định, trong đó: Nữ 03, chiếm 16,7%; dân tộc thiểu 

số 01, chiếm 5,6%; độ tuổi dưới 35: 0; độ tuổi từ 35-50: 08, chiếm 44,4%; độ tuổi 

trên 50: 10, chiếm 55,6%; trình độ chuyên môn: Đại học, sau Đại học 18, chiếm 

100%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 18, chiếm 100%. 

1.2. UBND cấp xã 

+ Đầu nhiệm kỳ: Tổng số 36 thành viên, trong đó: Nữ 3, chiếm 8,3%; dân tộc 

thiểu số 13, chiếm 36,1%; tái cử 02, chiếm 5,6%; độ tuổi dưới 35: 06, chiếm 6,7%; độ 

tuổi từ 35-50: 21, chiếm 58,3%; tuổi trên 50: 09, chiếm 25%; trình độ chuyên môn: 

Đại học 20, chiếm 55,6%; Cao đẳng 01, chiếm 2,8%; Trung cấp 15, chiếm 41,6%; 

trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 05 chiếm 13,9%; Trung cấp 25, chiếm 69,4%. 

+ Hiện nay: Tổng số 41 thành viên (tùy theo thực tế mỗi xã, phường có từ 03 

đến 04 thành viên), trong đó: Nữ 04, chiếm 9,6%; dân tộc thiểu số 15, chiếm 

36,6%; độ tuổi dưới 35: 02, chiếm 4,9%; độ tuổi từ 35-50: 38, chiếm 92,7%; tuổi 

trên 50: 01, chiếm 2,4%; trình độ chuyên môn: Đại học, sau Đại học 30, chiếm 

73,2%; Trung cấp 11, chiếm 26,8%; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 05, chiếm 

12,2%; Trung cấp 36 chiếm 87,8%. 

2. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các chức 

danh chuyên môn của UBND xã, phƣờng. 

 2.1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố  

 - Đầu nhiệm kỳ, UBND thành phố có 12 phòng chuyên môn trực thuộc, 

gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và 

Đào tạo, Kinh tế, Tư pháp, Lao động - TB&XH, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tài 

nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Y tế; 06 đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc, gồm: Trung tâm Văn hóa - TT - TT, Ban Quản lý dự án, Đội Quản lý trật tự 

đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Đài 

Truyền thanh - Truyền hình. 

- Hiện nay, UBND thành phố có 12 phòng chuyên môn trực thuộc, gồm: Văn 

phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Kinh 

tế, Tư pháp, Lao động - TB&XH, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tài nguyên và Môi 

trường, Văn hóa và Thông tin, Y tế; 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Trung 

tâm Văn hóa - TT - TH, Ban Quản lý dự án các công trình thành phố, Đội Quản lý 

trật tự đô thị, Trung tâm quản lý đất đai đất, Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp. 

- Các cơ quan được bố trí, sắp xếp đảm bảo về số lượng, chất lượng, hoạt 

động có hiệu quả, tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xây 

dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực theo giai đoạn, từng 
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năm; xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; giúp 

UBND, Chủ tịch UBND quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực đúng theo quy định. 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND thành phố được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các 

quy định của pháp luật hiện hành và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh 

Điện Biên. Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng dự 

thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của các cơ 

quan. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố đã ban hành 

chức năng nhiệm vụ đảm bảo theo quy định. 

2.2. Việc bố trí các chức danh chuyên môn của UBND cấp xã  

- Tính đến nay trên địa bàn thành phố có 250 cán bộ công chức cấp xã. 

Trong đó: cán bộ 115 người; công chức 135 người. Việc bố trí các chức danh cán 

bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-

CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ về chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

- Đối với các chức danh cán bộ cấp xã: Công tác chuẩn bị nhân sự các chức 

danh cán bộ cấp xã được quan tâm thực hiện tốt, rà soát và lựa chọn theo tiêu 

chuẩn quy định, theo đúng phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

Thành ủy Điện Biên Phủ. Việc bầu cử các chức danh cán bộ cấp xã được thực hiện 

công khai, dân chủ, đảm bảo theo đúng luật và các điều lệ.  

- Đối với công chức cấp xã: Việc tuyển dụng các chức danh công chức cấp 

xã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình thủ tục. Từ năm 2016 đến nay 

UBND thành phố đã tuyển dụng được 18 công chức cấp xã. Đến nay 100% công 

chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, cơ bản đảm bảo theo tiêu 

chuẩn chức danh quy định. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 

xã được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC CẤP 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp  

   Nhìn chung trong hoạt động, UBND thành phố chấp hành nghiêm túc sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thành ủy. Thực hiện kịp thời, có 

hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực 

HĐND, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.  

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố 
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- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND thành phố đã ban hành Quy chế hoạt động, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND. 

UBND thành phố thực hiện làm việc theo nguyên tắc tập thể, thực hiện tốt chức 

năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở thành phố. Đã chủ động xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển KT- 

XH hàng năm, Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết chuyên đề như: Phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường 

chuẩn quốc gia, phát triển thương mại - dịch vụ…; các Văn bản chỉ đạo, điều hành 

bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... để 

tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND thành phố khóa VI đề ra. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường bám sát Kế 

hoạch của thành phố, các Văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực để xây dựng 

Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện UBND thành 

phố đã tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc và chỉ đạo để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã 

- Bám sát Nghị quyết HĐND thành phố, sự chỉ đạo của UBND thành phố và 

hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ UBND các 

xã, phường đã chủ động xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên UBND và cán bộ, công chức xã, phường; chủ động 

xây dựng kế hoạch, xây dựng công tác.  

- Nhìn chung, công tác chỉ đạo điều hành của UBND cấp xã có nhiều đổi 

mới, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương, 

hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đã chủ động xây dựng 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hàng 

năm; triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết 

chuyên đề như: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quản lý, bảo vệ phát 

triển rừng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển 

thương mại - dịch vụ…; xây dựng và triển khai tốt Chương trình công tác hàng 

năm đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều 

hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... góp 

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ và Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra.  

- Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu triển 

khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra nắm tình 

hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo để thực hiện hiệu 

quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp trên các 

lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội 

2.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: 
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        a. Thương mại - dịch vụ - du lịch 

- Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân. Hạ tầng dịch vụ thương mại tiếp tục được đầu tư, mở 

rộng phát triển; hệ thống doanh nghiệp đầu mối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung 

tâm thương mại tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hóa, bán lẻ và dịch vụ năm 2016 đạt 3.975 tỷ đồng; năm 2017 đạt 4.137 tỷ 

đồng, tăng 4,3% so với năm 2016; năm 2018 đạt 4.714 tỷ đồng tăng 13,9% so với 

năm 2017. Thực hiện năm 2019 đạt 6.187,27 tỷ đồng; năm 2020 đạt 5.952 tỷ đồng, 

tăng 44,7% so với năm 2015. Trên địa bàn thành phố hiện có 6.163 doanh nghiệp, 

cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (9 

Doanh nghiệp Quốc doanh; 289 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 12 hợp tác xã 

và 5.853 hộ) 

- Bố trí nguồn ngân sách, kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng mới, 

nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. 

Lượng khách du lịch và doanh thu từ hoạt động du lịch tăng theo từng năm. Hoạt 

động du lịch chuyển biến tích cực, lượng khách trong nước và quốc tế đến thăm 

quan du lịch hàng năm đều tăng Năm 2016, thành phố có 307.100 lượt khách đến 

tham quan du lịch (trong đó có 8.669 lượt khách quốc tế), doanh thu ước đạt 376,6 

tỷ đồng; năm 2017 có 360.000 lượt khách đến tham quan du lịch doanh thu ước đạt 

432 tỷ đồng; năm 2018 có 408.000 lượt khách đến tham quan doanh thu ước đạt 

489,6 tỷ đồng; năm 2019 có 485.000 lượt khách đến tham quan doanh thu ước đạt 

582 tỷ đồng Ước năm 2020 thành phố sẽ có 200.000 lượt khách đến tham quan, 

doanh thu ước đạt trên 237 tỷ đồng. 

b. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

- Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố 

phát triển ổn định. Chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa ngày càng đáp 

ứng được nhu cầu thị trường, thành phố hiện có 4 doanh nghiệp quốc doanh; 79 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 2 hợp tác xã và 901 hộ kinh doanh cá thể tham gia 

hoạt động trên lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; năm 2016, giá trị sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 951 tỷ đồng; Năm 2017 đạt 1046 tỷ 

đồng; Năm 2018 đạt 1075 tỷ đồng; năm 2019 đạt 1.088,16 tỷ đồng; năm 2020 đạt 

1.246 tỷ đồng. 

c. Giải phóng mặt bằng và Xây dựng cơ bản 

- Công tác giải phóng mặt bằng: UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo công 

tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng, nhất là tại các khu vực, công trình trọng điểm 

như: Đại lộ 60m; hạ tầng kỹ thuật khung phường Him Lam; hạ tầng kỹ thuật khung 

phường Noong Bua; dự án 2 cầu qua sông Nậm Rốm, Chương trình đô thị Miền 

núi phía bắc... Các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, đã triển khai thực hiện 

16 dự án xây dựng trên địa bàn, ra Quyết định thu hồi đất cho 1.453 hộ gia đình cá 

nhân và 34 tổ chức, phê duyệt 223 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư thuộc các dự án trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 302 

tỷ đồng; ban hành 390 Quyết định giao đất tái định cư và giao đất trên thực địa cho 

các hộ làm nhà ở theo quy hoạch với diện tích 4,01 ha. 
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- Xây dựng cơ bản: Tổng giá trị đầu tư xây dựng do Nhà nước và doanh 

nghiệp thực hiện đầu tư từ đầu nhiệm kỳ ước đạt 5.599 tỷ đồng. Trong đó nguồn 

vốn do Nhà nước và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn 2.021,5 tỷ đồng. Riêng 

nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở và đóng góp xây dựng các công trình đường dân 

sinh, hội trường tổ dân phố, bản là 3.577,5 tỷ đồng. 

 - Bằng các nguồn vốn đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố xây dựng 

được 30 km đường bê tông, mở rộng và nâng cấp được 2km đường (bê tông áp 

phan). Đến nay trên địa bàn thành phố có tổng số 176,8 km đường giao thông; 

trong đó: Đường nhựa và thảm nhựa 70,8km; đường cấp phối 9,6km; đường bê 

tông xi măng 96,4km, còn lại là đường đất. Lát vỉa hè được 85.586 m2; xây dựng 

được 11,45 km điện chiếu sáng đô thị. Công tác quyết toán dự án hoàn thành luôn 

được đẩy nhanh, hoàn thành quyết toán trên 240 công trình với tổng số vốn đạt gần 

500 tỷ đồng. 

d. Sản xuất Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản, gắn với xây dựng nông 

thôn mới 

      - Sản xuất nông nghiệp luôn được quan tâm duy trì phát triển ổn định; hệ thống 

các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, mô hình hỗ trợ sản 

xuất, các dự án xây dựng thí điểm và nhân rộng được áp dụng tiến bộ khoa học tiến 

bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, xử lý 

kịp thời và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tổng 

sản lượng lương thực năm 2020 đạt 20.019 tấn. Tuy nhiên sản lượng cây lương 

thực luôn đạt và vượt kế hoạch giao hàng năm từ 2,47-8,76%; được sự chỉ đạo, 

hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất các giống cây 

trồng có năng suất, chất lượng cao; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả năng xuất lúa hàng năm tăng 3,8%.      

      - Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ 

rừng, công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, duy trì diện tích cây cao su hiện có 

là 90,18 ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 43,73%.  

      - Công tác nuôi trồng thủy sản phát triển khá, diện tích duy trì ổn định. Tổng 

diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 973,09 ha sản lượng ước đạt 1.265 tấn, đạt 

150,6% kế hoạch. 

      - Thực hiện xây dựng nông thôn mới: Thành phố hiện có có 4/5 xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

e. Thu, chi ngân sách. 

- Công tác thu ngân sách: Chủ động, tích cực khai thác nguồn thu, thu đúng, 

thu đủ đồng thời tập trung xây dựng các thiết chế phục vụ phát triển kinh tế tạo 

nguồn thu trên địa bàn. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2016 đạt 227,5 tỷ 

đồng (tăng 2,5% so với năm 2015); Năm 2017 thu trên địa bàn 245,154 tỷ đồng 

(tăng 7,76% so với năm 2015...). năm 2018 đạt 264,955 tỷ đồng; Năm 2019 đạt 

273,56 Ước thực hiện 2020 thu trên địa bàn đạt 290,45 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu 

nhiệm kỳ. 
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- Chi ngân sách: Công tác chi ngân sách thực hiện đúng quy định của Luật 

ngân sách. Hàng năm chi ngân sách bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của thành phố, bảo đảm cho con người, tiết kiệm chi dành ưu tiên cho đầu tư phát 

triển kinh tế. Thực hiện công khai tài chính, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 

g.  Về đầu tư phát triển và quản lý đô thị 

UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố đô thị loại 

II, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị đã có chuyển 

biến, cụ thể: 

- Công tác quy hoạch đã được UBND thành phố quan tâm, trên cơ sở đồ án 

quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn 2050,  

các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết các khu chức năng của thành phố đã 

được lập và triển khai theo quy hoạch chung xây dựng của thành phố. Tỷ lệ quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phủ được trên 90% diện tích đất xây dựng 

của thành phố. Các đồ án quy hoạch xây dựng là cơ sở để UBND thành phố triển khai 

các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thành phố; là cơ sở 

để cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị và các dự án triển khai trên địa 

bàn thành phố. 

- Quản lý trật tự đô thị và môi trường: Thực hiện quy chế quản lý đô thị bao 

gồm quản lý Nhà nước về: Quy hoạch, kiến trúc xây dựng, cơ sở hạ tầng giao 

thông, cấp, thoát nước, chiếu sáng đô thị, thu gom và xử lý rác thải, công viên cây 

xanh, quản lý đất đai; cảnh quan môi trường đô thị; trật tự an toàn xã hội; sản xuất 

kinh doanh; nếp sống văn hóa đô thị. Do vậy đây là lĩnh vực bao trùm lên toàn bộ 

hoạt động kinh tế xã hội và sự phát triển của thành phố, đại đa số người dân 

nghiêm chỉnh chấp hành quy chế quản lý đô thị của thành phố và các văn bản quy 

phạm pháp luật. Tuy nhiên việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị còn nhiều bất 

cập. Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND đã phát hiện 5.908 trường hợp vi 

phạm, có 3.607 trường hợp tự giác tháo dỡ vi phạm hành lang, vỉa hè; phối hợp 

tháo dỡ 1.345 trường hợp và cưỡng chế tháo dỡ 956 trường hợp. 

- Việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện qua quy 

chế quản lý đô thị, quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị, các quy ước, 

hương ước của tổ dân phố, bản và các văn bản quy định của pháp luật. Người dân 

trong các khu phố, bản nghiêm chỉnh chấp hành vệ sinh môi trường đường phố và 

trong các khu dân cư đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không kinh doanh trên vỉa 

hè đường phố, không xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, các bảng quảng cáo 

nội dung được cấp có thẩm quyền cho phép và treo đúng vị trí quy định. Tuy nhiên 

một số cửa hàng kinh doanh ăn uống, và bán hàng tiêu dùng và một số người bán 

hàng trên vỉa hè để xe trên vỉa hè và lòng đường gây cản trở giao thông và mất an 

toàn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. 

- Trên địa bàn thành phố hàng ngày trên các trục đường chính của thành phố 

đã được Công ty cổ phần môi trường đô thị và Xây dựng Điện Biên thu gom quét 

rác trên các tuyến đường phố, các tuyến đường ngõ phố được công nhân thu dọn 

vận chuyển rác đến các ô tô đặc chủng và chuyển về khu xử lý rác tại xã Pom Lót, 

huyện Điện Biên. Hàng năm: Việc quét thu gom, quét rác đường phố bằng thủ 
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công là 6.365 ha; Quét hè 835 ha; Tua vỉa hè dọn phế thải gốc cây, cột điện, miệng 

cống 1.198 km; Duy trì giải phân cách 1.522 km; Duy trì vệ sinh ngõ xóm 11.628 

km; Thu gom, chôn lấp xử lý và đốt rác 17.926 tấn; Vớt rác trên mặt sông Nậm 

Rốm 114 ha, thu gom rác sạch sẽ và không để rác tồn tại qua ngày và đảm bảo vệ 

sinh môi trường thành phố xanh sạch đẹp. 

- Thực hiện chăm sóc cây xanh, cây  cảnh trên các tại dải phân cách tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Hữu Thọ ...và tại các công viên Noong 

Bua, Khe Chít, Nậm Rốm gồm: Thảm cỏ  7.035 m2; Cây hàng rào, đường viền 

3.999 m2; Cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình: 3.148 cây. Quản lý và đôn đốc 

Công ty CP Môi trường đô thị và xây dựng vận hành hệ thống đèn chiếu sáng đô 

thị, hiện có 71 trạm điện đang vận hành đảm bảo đúng giờ. Kiểm tra hệ thống đèn 

tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng đô thị để lập dự toán sửa chữa định kỳ. 

- UBND thành phố trình sở Kế hoạch và đầu tư, UBND tỉnh về việc phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì hệ thống 

thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành 

phố đã vận hành Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện 

Biên Phủ.  

2.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội 

a. Giáo dục và đào tạo 

- UBND Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện đề án phát triển giáo 

dục giai đoạn 2011-2020; đồng thời ban hành kế hoạch giai đoạn 2016-2025 tầm 

nhìn 2030. Trong giai đoạn 2016-2020 sự nghiệp giáo dục tiếp tục tăng về quy mô 

và chất lượng, thành phố duy trì quy mô 35 trường trong đó 02 trường MN tư thục, 

06 nhóm độc lập tư thục, tổng số 416 lớp với 14.269 học sinh. Thành phố đã chỉ 

đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát dân số trong độ tuổi, làm tốt công tác duy 

trì sĩ số học sinh, đảm bảo số trẻ đi học chuyên cần. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp 

đạt và vượt chỉ tiêu giao. Kết quả: Duy trì vững chắc và từng bước nâng cao chỉ số, 

tiêu chí đạt chuẩn phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ III, 

PCXMC mức độ II, PCGDTHCS mức độ III tại 9/9 xã phường. 

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng được 

quan tâm đẩy mạnh đạt chỉ tiêu năm học đề ra thẩm định và công nhận được 31/33 

trường công lập đạt 94% vượt so kế hoạch giao 02 trường. Cụ thể cấp MN 15/16 

trường đạt chuẩn trong đó mức độ II là 11 trường; cấp Tiểu học 8/9 trường đạt chuẩn 

trong đó 6 trường mức độ II; THCS 8/8 trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao: đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng 

yêu cầu đổi mới, số lượng giáo viên giỏi các cấp trên 85%. Tính tỷ lệ học sinh 

chuyển lớp cấp tiểu học đạt 99,9%, cấp THCS đạt 99,9%, hoàn thành chương trình 

cấp tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,9%;  Công tác xã hội hóa giáo dục 

phát triển mạnh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững và nâng cao, các 

cuộc thi luôn đứng đầu cấp tỉnh. 

b. Về Y tế - Dân số - Gia đình – Trẻ em – Chữ thập đỏ 
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- Thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Đổi 

mới nâng cao chất lượng, dịch vụ khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Kết 

quả hàng năm: Không có dịch bệnh lớn xảy ra; Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các loại vác xin luôn đạt trên 98,5% (vượt kế hoạch đề ra); Công tác 

an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo. Trong 05 năm không có vụ ngộ độc 

thực phẩm tập thể xảy ra (đạt 100% kế hoạch); Tỷ lệ người nhiễm mới HIV đã 

giảm qua các năm; Trong 05 năm đã khám, tư vấn, điều trị cho 270.000 lượt người, 

trong đó tiếp nhận điều trị nội trú cho 26.000 lượt người, không để xảy ra tai biến 

trong chuyên môn; Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, kinh doanh dược tư 

nhân từng bước được tăng cường. Đã phối hợp với các Sở, Ngành đầu tư xây mới 

Bệnh viện đa khoa thành phố và 06 Trạm y tế xã, phường (Noong Bua, Thanh 

Trường, Nam Thanh, Thanh Minh, Thanh Bình, Tà Lèng) với tổng mức đầu tư trên 

100 tỷ đồng. Hiện nay, tiếp nhận thêm 04 xã vùng ngoài của Huyện Điện Biên 

nâng lên thành 07 phường, 05 xã trong đó 11/12 xã phường đã đạt bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020 (xã Pá Khoang dự kiến đạt vào năm 2021). 

- Đổi mới công tác tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ từ Dân số - KHHGĐ 

sang Dân số và phát triển, duy trì ổn định mức sinh thay thế, tỷ số giới tính khi 

sinh ở mức cho phép. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận 

lợi để chị em phụ nữ tham gia công tác xã hội và có điều kiện nuôi dạy con cái, 

chăm lo hạnh phúc gia đình. Quan tâm đến các đối tượng chính sách, người già, trẻ 

em, người nghèo, người dân tộc thiểu số ít người. Trong 05 năm 2016-2020 đã vận 

động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo được 1067 đơn bị máu. 

c. Phát triển Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao 

Công tác thông tin tuyên truyền: Hàng năm UBND thành phố đã bám sát sự 

chỉ đạo của Thành ủy; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông 

tin và Truyền thông, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, xã, phường tuyên 

truyền theo từng quý, năm và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Thực hiện 

800 chương trình thời sự, trên 8000 tin, bài, 260 trang truyền hình cơ sở nội dung: 

Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-

2020, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Lễ hội Hoa ban, kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã nay là 

thành phố Điện Biên Phủ; 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ; 70 năm ngày Bác 

Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc; 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 

năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và nhiều 

sự kiện chính trị khác... Các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn 

đảm bảo nội dung, mỹ quan đô thị. 

Phòng trào thể dục thể thao: UBND thành phố tổ chức thành công Đại hội 

TDTT thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI-năm 2017; tổ chức ngày hội văn hóa, 

thể thao các dân tộc và các giải thể thao cấp thành phố chào mừng các ngày lễ, các 

sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Triển khai xây dựng mô hình "Tổ dân phố, 

bản luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại". Phối hợp với các phường tổ 

chức Lễ ra mắt 4 mô hình luyện tập TDTT tại các tổ dân phố.  Tính đến tháng 

9/2019, số người luyện tập TDTT thường xuyên ước: 25.000 người , đạt tỷ lệ 
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42%. Số hộ đạt gia đình thể thao ước: 6.200 hộ. Số câu lạc bộ thể thao trên địa 

bàn: 73 CLB. Hằng năm UBND thành phố thành lập từ 5- 6 đoàn vận động viên 

tham gia các giải thể thao do tỉnh Điện Biên tổ chức luôn đạt nhất, nhì toàn 

đoàn. 

d. Công tác xóa đói giảm nghèo:  

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh 

Điện Biên về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 

định hướng đến năm 2020; kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo 

nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; hàng năm tham 

mưu ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; ban hành quyết định công 

nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; tổ chức chương trình Hội nghị tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2011-2015, mục tiêu nhiệm vụ 

công tác giảm nghèo năm 2016, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; 

thành lập đoàn tham gia hội thi cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo tỉnh Điện 

Biên lần thứ Nhất năm 2015, kết quả hội thi đoàn thành phố đạt 01 giải Ba, 01 giải 

khuyến khích. Hướng dẫn UBND cấp xã cấp 780 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; 100% hộ nghèo đa chiều được hỗ trợ tiền điện, tổng số 4.680 lượt hộ 

nghèo đã được nhận hỗ trợ tiền điện, số tiền 208,6 triệu đồng; 100% đối tượng 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tổ chức rà soát sửa 

chữa, làm mới nhà ở cho 137 hộ nghèo, tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng (nguồn kinh 

phí do các doanh nghiệp, các chi đảng bộ, xã phường hỗ trợ, trích quỹ ngày vì 

người nghèo thành phố, nguồn đảm bảo xã hội thành phố, nguồn quỹ phòng chống 

lụt bão, quỹ từ thiện nhân đạo thành phố, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty vận tải TP 

Hồ Chí Minh hỗ trợ…) Phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn về 

quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo 

thành phố và toàn bộ CBCC phòng Lao động TBXH; tổ chức 04 lớp tập huấn về 

cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu phần mềm MIS POSASoft với tổng số trên 142 lượt cán bộ cấp xã và 

chuyên viên phòng LĐTBXH tham gia tập huấn; tổ chức 27 lớp tập huấn tại các 

phường, xã về quy trình rà soát hộ nghèo cho trên 1.890 lượt điều tra viên là thành 

viên Ban chỉ đạo cấp xã và Bí thư, trưởng phố, trưởng ban công tác mặt trận, đoàn 

thanh niên, phụ nữ phố, bản. 

e. Thực hiện các chính sách xã hội 

Giải quyết chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần cho 19.350 lượt đối tượng 

chính sách trên địa bàn thành phố kịp thời, đúng kỳ hạn, số tiền thực hiện chi trả 

trợ cấp cho các đối tượng là 48,5 tỷ đồng. Nhân dịp Tết nguyên đán, 7/5, 27/7 số 

đối tượng chính sách, thân nhân gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh được nhận quà 

tặng, thăm hỏi từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, quỹ đền ơn đáp 

nghĩa các cấp, các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể là 6.683 lượt đối tượng, tổng 

trị giá là trên 2,27 tỷ đồng. Thẩm định danh sách cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối 

tượng người có công, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ 



12 

 

xã hội, tổng số đã cấp phát 8.655 thẻ BHYT, số tiền chi trả mua thẻ BHYT cho các 

đối tượng trên 5,3 tỷ đồng. 

g. Công tác lao động việc làm 

Tổ chức thông báo tuyển ứng viên đi xuất khẩu lao động tại các thị trường lao 

động nước ngoài; triển khai tuyên truyền tuyển chọn ứng viên và tổ chức tuyên 

truyền người đi xuất khẩu lao động về nước đúng thời hạn; phối hợp với Sở Lao 

động TBXH tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Ngày hội việc làm lần thứ II, lần 

thứ III với 3.200 lượt học sinh, sinh viên, người lao động tham gia, qua đó giới thiệu 

được trên 150 người lao động được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và các doanh nghiệp 

xuất khẩu lao động tổ chức 7 lớp tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm và 

xuất khẩu lao động tại các xã phường, với trên 300 người lao động và cán bộ đoàn 

thể các xã phường tham dự nghe tư vấn, tuyên truyền. Rà soát, cập nhật thông tin 

phần cầu lao động của 270 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ chức đào tạo sơ 

cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 1.570 lao động nông thôn đạt 100% kế 

hoạch giao; từ năm 2015 đến năm 2019 giải quyết việc làm mới cho 10.810 lao 

động, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao.  

2.3. Quốc phòng - An ninh 

- Thường xuyên chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến 

tranh nhân dân ngày càng vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; 

tổ chức và xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất 

lượng. Thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN, tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng 

viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc đề cao tinh thần cảnh giác, 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu của các thế lực thù địch. Hàng năm thực 

hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự đảm bảo 100% quân số thanh niên lên đường nhập 

ngũ theo kế hoạch được giao; xây dựng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng 

thường trực DQTV, DBĐV, có số lượng hợp lý theo pháp lệnh. Xây dựng, điều 

chỉnh văn kiện Quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch A2, A4, B. Tổ chức 01 

cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; 10 cuộc diễn tập chiến đấu trị an cấp 

xã, phường; 05 cuộc diễn tập ứng phó thiên tai và cứu nạn. Quản lý chặt chẽ vũ 

khí, trang bị, thu gom, xử lý an toàn vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn. Thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quân đội. 

- Triển khai các biện pháp nhằm giữ vững An ninh - Trật tự, chủ động nắm tình 

hình an ninh địa bàn, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu kiện của nhân dân; Triển 

khai tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, mở các đợt tấn 

công truy quét tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn 

định trật tự xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh 

trật tự. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị. Triển khai các phương án kế hoạch 

bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, Chính quyền, các công trình kinh tế, chính trị, văn 

hoá xã hội trên địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

2.4. Công tác thanh tra, tiếp dân, tƣ pháp thi hành án 

a. Công tác thanh tra, tiếp dân và phòng chống tham nhũng 
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- Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, tập trung thanh tra 

lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai. Chủ 

động phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác 

tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng 

và tình trạng khiếu kiện kéo dài, phức tạp. 

- Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng 

cường; gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với cải cách thủ 

tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn 

chế phát sinh tham nhũng. 

b. Công tác tư pháp, thi hành án 

Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo thẩm định 07 văn bản quy phạm pháp luật; kiểm 

tra, rà soát 470 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố, xã, 

phường. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn được chú trọng quan tâm, hàng 

năm đã tổ chức phổ biến kịp thời các văn bản luật mới ban hành tới cán bộ và nhân 

dân trên địa bàn thành phố, trung bình mỗi năm tổ chức trên 300 cuộc, mỗi buổi có 

từ 180 người đến 200 người tham gia học tập. Thực hiện tốt công tác đăng ký, 

quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác 

xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát thủ tự hành chính; bồi thường nhà nước.Tập 

trung chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hạn chế án tồn đọng. 

2.5. Công tác tổ chức cán bộ và công tác khác 

Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

thành phố cả về lý luận chính trị và chuyên môn; tổ chức sắp xếp kiện toàn cán bộ 

một số phòng, ban, xã, phường và các đơn vị sự nghiệp; xây dựng danh mục khung 

trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm trong cơ quan hành chính; tiến hành rà 

soát điều chỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021; kiện toàn Ban chỉ 

đạo Cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại các cơ 

quan chuyên môn thành phố và xã, phường; duy trì nâng cao chất lượng hiệu quả 

hoạt động bộ phận một cửa, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông 

xuống xã, phường và ngược lại; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho cán bộ 

công chức, viên chức; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu mô hình trung tâm hành chính 

công, thành lập trung tâm hành chính công khi có sự chỉ đạo của tỉnh. 

3. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý hành chính và thực 

hiện quy chế làm của UBND các cấp 

3.1. Cải cách hành chính 

UBND thành phố, UBND các xã, phường đã ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hàng năm; Kế hoạch triển khai Đề án 

“Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-

2020”. Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt; phê duyệt Đề án thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 05 xã, 07 phường. Thực hiện rà soát, đề 

nghị bổ sung, thay thế danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3; thiết lập số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thành phố; thực hiện 
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nghiêm túc việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND thành phố và các xã, phường; phối hợp với sở Nội vụ điều tra xã 

hội học xác định chỉ số CCHC cấp thành phố, tổ chức thẩm định và tự đánh giá 

xếp loại CCHC hàng năm đối với cấp xã và thành phố theo quy định. Kết quả 

100% cấp xã được thẩm định đánh giá đạt mức khá trở lên. Lắp đặt hệ thống 

camera kiểm soát tại bộ phận “Một cửa” các xã, phường; áp dụng phần mềm Quản 

lý văn bản và điều hành điện tử iOffice, ứng dụng chữ ký số trong điều hành công 

vụ... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. 

3.2. Thực hiện phân cấp quản lý hành chính  

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/03/2016 của chính phủ và kế 

hoạch số 2682/KH-UBND ngày 7/9/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường thực hiện tốt những việc được phân 

cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể: Quản lý ngân sách nhà nước, lĩnh vực quản lý 

công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, lĩnh vực quản lý đất đai... đặc biệt UBND 

thành phố đã tích cực thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; quyết liệt trong việc sáp 

nhập, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm giảm đầu mối, tinh 

gọn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế. Công tác quản lý đất 

đai tiếp tục tập trung phân cấp quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm sự thống nhất, 

đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực quản lý 

đất đai. 

3.3. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND các cấp 

- UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức rà soát, xây 

dựng hoàn chỉnh quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy chế 

và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Kết quả, 100% UBND xã, phường đã 

hoàn thành việc rà soát, bổ sung Quy chế làm việc theo đúng kế hoạch. 

- Quy chế làm việc của UBND thành phố và UBND các xã, phường đã quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của tập thể UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND, Thành viên UBND; mối quan hệ giữa UBND với cấp ủy, MTTQ, các đoàn 

thể cùng cấp và UBND cấp dưới; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, 

thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu. 

- Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND các cấp luôn đảm bảo thường 

xuyên, liên tục bám sát Chương trình công tác, lĩnh vực được phân công. Đảm bảo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm tập thể UBND gắn với đề cao 

trách nhiệm cá nhân lãnh đạo UBND và các thành viên UBND. Luôn chú trọng đổi 

mới phương thức làm việc; cải tiến nội dung, hình thức tổ chức hội họp theo hướng 

thực chất, hiệu quả; nội dung các cuộc họp rõ, ngắn gọn, sát tình hình. Định kỳ tổ 

chức các cuộc họp giao ban, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, 

kịp thời cho ý kiến để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập cũng như đôn 

đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của UBND các cấp. 
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- Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố và UBND các xã, 

phường đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến, chủ trương Ban Thường 

vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của 

Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật; giữ mối quan hệ chặt chẽ với ban, 

ngành, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ 

cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn 

xã hội cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công 

dân. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện có hiệu quả quy chế 

dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn thể tham gia công tác quản 

lý nhà nước; giải quyết kiến nghị của các tổ chức và phối hợp giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn. Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố 

chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND đảm bảo chất lượng và tiến độ thời 

gian. Kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều và giải 

quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát và phản 

biện xã hội của Uỷ ban MTTQ cùng cấp. 

- Tạo mọi điều kiện để MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham 

gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước, 

phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa 

các thành viên UBND được tăng cường; mọi hoạt động của UBND, thành viên 

UBND đều tuân thủ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm 

việc của UBND thành phố.  

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo công tác đối với UBND Tỉnh, 

Thành ủy, HĐND thành phố theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc. 

Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường cơ bản đầy đủ, phần lớn các đơn vị gửi báo cáo về UBND thành phố theo 

đúng thời gian quy định, chất lượng thông tin báo cáo từng bước được nâng lên, 

qua đó kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND cấp dƣới 

- Trong chỉ đạo điều hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, 

các xã, phường luôn đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm 

tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, xã, phường và các 

cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã dành nhiều thời gian 

làm việc với các phòng, ban chuyên môn và đi cơ sở, làm việc trực tiếp với UBND 

các xã, phường để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của thành 

phố giao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Duy trì 

hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND thành phố về kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và 
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hoạt động của Tổ kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị. Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của 

UBND thành phố, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận cuộc 

họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện 

chậm tiến độ.  

- UBND cấp xã đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho công chức cấp 

xã gắn với chuyên môn, vị trí việc làm; phụ trách, theo dõi các tổ dân phố đồng 

thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết công việc được giao theo 

ngày, tuần, tháng, quý, năm. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải 

quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân;  

- Nhìn chung trong thời gian qua, đa số các cơ quan, đơn vị, xã, phường 

đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố,  tích cực 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo yêu cầu công 

tác đề ra.  

 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ lần thứ 

VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các Nghị quyết của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-

2021, UBND thành phố, UBND các xã, phường đã ban hành các Quyết định giao 

và điều hành chỉ tiêu, Kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản triển khai 

thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành 

thực hiện. Hệ thống cơ quan Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức 

bộ máy các cấp đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, 

nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng. Trong quá trình triển khai thực hiện đã 

kịp thời phản ánh, kiến nghị với Tỉnh, Trung ương những vấn đề khó khăn, vướng 

mắc của địa phương, nhất là về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng 

cơ bản, đất đai, phân cấp quản lý để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Quá 

trình thực hiện vai trò quản lý Nhà nước, UBND thành phố luôn bám sát các quy 

định của pháp luật hiện hành và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. UBND các xã, 

phường đã bám sát Nghị quyết của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Quy chế làm việc của UBND thành phố và các xã phường được thực hiện 

nghiêm túc về chế độ hội họp, thông tin báo cáo; phân công, phân nhiệm rõ ràng, 

cụ thể. Tập thể UBND thành phố và các xã, phường luôn đoàn kết, thống nhất 

trong công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của cá 

nhân đối với nhiệm vụ được giao, tập trung cải tiến lề lối làm việc, phát huy tốt vai 

trò tham mưu cho cấp ủy. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND đảm 

bảo dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sâu sát cơ sở; các thành viên UBND các câp đã 

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; các 

phòng, ban chuyên môn thành phố tích cực tham mưu UBND thành phố giải quyết 

những vấn đề thực tiễn phát sinh, cơ bản giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc 

của người dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng 
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được nâng lên, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày càng đáp ứng yêu cầu 

của công tác quản lý Nhà nước. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp xã đã 

thực hiện tốt công tác phối hợp tốt, bằng những công việc cụ thể, tạo điều kiện 

thuận lợi để các tổ chức tăng cường hoạt động và tham gia cùng với Chính quyền 

trong công tác quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức, hoạt động của UBND thành phố có lúc 

chưa được kịp thời. Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chưa chủ 

động trong thực hiện nhiệm vụ nên tiến độ giải quyết một số công việc còn chậm so 

với kế hoạch. Công tác phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội với chính 

quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm có lúc, 

có việc còn hạn chế. Việc chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính, thực 

hiện cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. 

- Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công 

chức các cơ quan, đơn vị, xã, phường có mặt còn hạn chế. Một số công chức, 

viên chức vi phạm các quy định trong thi hành công vụ đến mức phải thi hành 

kỷ luật. 

3. Nguyên nhân hạn chế và tồn tại 

3.1 Nguyên nhân 

Trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện của một số cán bộ, 

đảng viên còn hạn chế, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo các phòng, ban và 

UBND phường, xã có việc thiếu chủ động, tích cực; vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ 

lại cấp trên. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực, một số nơi chưa 

thường xuyên, chưa xử lý kiên quyết các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. 

Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, điều kiện để thu hút vốn đầu tư còn nhiều khó khăn. 

3.2. tồn tại  

- Kinh tế phát triển nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của thành 

phố. Sản xuất TTCN còn phân tán, nhỏ lẻ. Một số dự án phát triển nông nghiệp 

hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý đô thị nói chung, nhất là quản lý đất đai, xây 

dựng còn hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng một số chợ, triển khai thực hiện các 

tiêu chí xây dựng đô thị loại II trên địa bàn còn chậm; thu ngân sách đạt thấp so 

với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

- An ninh trật tự còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp như mua bán, nghiện các 

chất ma túy, giải quyết đơn thư khiếu kiện hiệu quả thấp. 

- Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của UBND thành phố và 

phường, xã có việc chưa thực sự hiệu quả. Sự phối hợp của các phòng, ban chức 
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năng và UBND các phường, xã trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng 

nhân dân và triển khai thực hiện một số công việc có mặt còn hạn chế. 

Phần 2 

PHƢƠNG HƢƠNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

1. Công tác thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước 

Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách 

của Đảng; các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, quy định của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh 

vực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhất là cải cách 

thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, tập 

trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung 

ương, của Tỉnh liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các 

chính sách hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. 

- Tổ chức có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà 

nước, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Đẩy mạnh huy động các 

nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 

XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của UBND. 

- Tăng cường kỷ luật trong công tác thu, chi ngân sách. Tăng cường quản lý 

kê khai thuế, kiểm tra đôn đốc quyết toán thuế, thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện thu 

nộp vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng cơ bản, tài nguyên, đất đai… Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu 

quả công tác, trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, nổi cộm, bức 

xúc, không để xảy ra các điểm nóng, những vi phạm mới, tạo môi trường thuận lợi 

cho phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc gắn liền với việc bảo 

đảm không gian phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt và triển khai công tác diễn 

tập khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo 

luôn luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu xảy ra. 

- Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định 

chính trị, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy 

ra đột xuất, bất ngờ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an 

ninh, trật tự. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân gắn với nền quốc 

phòng toàn dân vững chắc; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tai 

nạn giao thông. 

- Thực hiện kiên quyết các biện pháp phòng ngừa và chống tham nhũng; Kết 

hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

3. Công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp 

 Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2026. Đặc biệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026. 

3.1. Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026 

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chú trọng phát triển thương mại, dịch 

vụ, du lịch và nông nghiệp chất lượng cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn 

nhân lực; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tốt công tác 

giảm nghèo giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất tinh thần của nhân dân; quan tâm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an 

ninh. Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Điên Biên Phủ cơ bản đạt các tiêu chí, 

tiêu chuẩn đô thị loại II. 

- Phối hợp xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

Điện Biên Phủ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Phấn đấu giai đoạn 2021-2025: Thu nhập bình quan đạt 70 triệu đồng/ 

người/ năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 470 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu ngành dịch vụ 7.690 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp - 

Tiểu thủ công nghiệp đạt 1.570 tỷ đồng; giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 390 

tỷ đồng; giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn 2.700 tỷ đồng.... 

3.2. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự UBND các cấp 
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- Tập trung thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy tại đơn vị hành chính cấp xã 

mới sau khi sáp nhập, mở rộng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập sau khi thành lập. Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, 

công chức, viên chức (nâng lương thường xuyên, trước hạn; nghỉ hưu; nghỉ 

việc...). Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức. Tiến 

hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình và cơ 

chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai tích cực Đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, 

viên chức. Cải cách chế độ công vụ, công chức, đánh giá kết quả làm việc của 

công chức. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương 

và của Tỉnh. 

- Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

tiến đến xây dựng nền hành chính điện tử thông thoáng và hiện đại. Đẩy mạnh xã 

hội hóa các đơn vị sự nghiệp. 

- Củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ quản lý, cán bộ, công chức làm công 

tác quản lý các cấp. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ 

điều kiện, tái bổ nhiệm theo quy định. 

- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và 

kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu công tác và 

phục vụ hội nhập kinh tế. 

3.3. Về quản lý Nhà nƣớc trên các lĩnh vực 

 a) Về Kinh tế 

- Tổ chức tốt công tác thông tin thị trường, giá cả, quảng cáo. Nâng cao năng 

lực dự báo thị trường để có biện pháp điều hành kịp thời và hiệu quả. Có giải pháp 

huy động các nguồn lực để nâng cấp, phát triển hệ thống chợ theo quy hoạch. Đầu 

tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị quy mô vừa và nhỏ tại các địa bàn 

trọng điểm có đông dân cư và các đô thị mới. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham 

gia phát triển các loại hình du lịch theo quy hoạch trên địa bàn, trong đó chú trọng 

phát triển mạnh các loại hình du lịch các bản văn hóa gắn với lễ hội. Huy động các 

nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhằm khai thác 

đạt hiệu quả các tuyến, điểm du lịch đã quy hoạch.  

      - Duy trì và phát triển sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn, tập trung xây dựng quy hoạch khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Khai 

thác và phát huy có hiệu quả lợi thế của các cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp hiện có trên địa bàn. Vận dụng cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp, tạo 

điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu 
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tư cho phát triển sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn như: 

Công nghiệp chế biến gỗ, nông sản thực phẩm, công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng, sản xuất hàng hoá xuất khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục 

vụ du lịch...đặc biệt khuyến khích vận động nhân dân đầu tư nâng cao các dịch vụ 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, gia công dân dụng, sản xuất hàng hoá phục vụ đầu 

tư xây dựng và phục vụ du lịch. 

     - Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến một số thực phẩm tươi 

sạch bảo đảm về điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.   

     - Tuyên truyền các cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 

cường mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng ngành nghề, đầu tư máy móc, thiết bị, 

nhà xưởng và công nghệ tiên tiến vào sản xuất. 

      - Nhân rộng các mô hình sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả 

kinh tế, tích cực học tập các mô hình quản lý, phát triển sản xuất Công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tiên tiến để vận dụng và phát triển trên địa bàn thành phố. 

      - Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp kiểm tra để chống sản xuất 

hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng 

chống cháy nổ và có biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với cơ sở sản xuất kinh 

doanh cố tình vi phạm các chế độ, chính sách và Pháp luật của Nhà nước, đảm bảo 

tính khách quan và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 

- Phát triển lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội 

trên địa bàn tỉnh và khu vực. 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm những tồn đọng 

trong công tác GPMB; Thực hiện đúng nguyên tắc tuân thủ các bước về trình tự 

GPMB. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh đẩy nhanh công tác phê duyệt các 

phương án GPMB phục vụ triển khai các dự án của trung ương và của tỉnh, thành 

phố đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

- Phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng trung tâm Hành chính mới 

của Tỉnh; phân khu đa chức năng dọc tuyến đường 60m theo thứ tự ưu tiên xây 

dựng, khu đô thị Nam Thanh Trường, Đường Thanh Minh – Độc lập và khu dân 

cư; Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 quy hoạch mở 

rộng thành phố. Hoàn thiện xây dựng các công trình giao thông nội thị theo quy 

hoạch được phê duyệt ghi vốn trên địa bàn; Tập trung xây dựng danh mục các dự 

án kêu gọi đầu tư, tổ chức hội nghị các doanh nghiệp công bố danh mục dự án đầu 

tư, kêu gọi đầu tư nhằm thu hút đầu tư. Ưu tiên xây dựng các công trình nhỏ nhưng 

thiết yếu ở các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu 

tư theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Phối hợp với các sở ban 

ngành chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các dựu án lớn của các tập đoàn Vincom; 

FLC… 

      - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025;  
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      - Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, 

đảm bảo diện tích gieo trồng cây lương thực (theo kế hoạch đề ra), cơ cấu giống và 

quy trình sản xuất, có giải pháp tích cực thực hiện chỉ tiêu năng suất. Thực hiện tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo hướng xây 

dựng nông thôn mới hiện đại, có kinh tế phát triển, nâng cao thu nhập người nông 

dân, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát huy truyền thống bản sắc văn 

hóa dân tộc và có môi trường sinh thái tốt. Thường xuyên củng cố và phát triển tổ 

chức thủy lợi cơ sở để quản lý, khai thác và bảo vệ có hiệu quả các công trình thủy 

lợi trên địa bàn thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       - Thực hiện phát triển Lâm nghiệp theo hướng bền vững từ quản lý, bảo vệ, 

trồng, cải tạo đến khai thác, bảo vệ môi trường sinh thái. Tranh thủ, lồng ghép các 

nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất 

nhằm hạn chế đất trống, đồi trọc, hạn chế xói mòn, bảo vệ diện tích đất sản xuất 

phía dưới. Thực hiện tốt việc bảo vệ diện tích rừng hiện có, chú trọng làm tốt công 

tác tuyên truyền giáo dục ý thức nhân dân trong việc PCCC rừng, xử lý nghiêm 

khắc các vụ vi phạm luật Lâm nghiệp.  

      - Chăn nuôi; nuôi thủy sản: Phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, tăng 

cường cải tạo, tận dụng ao, hồ duy trì, bảo đảm diện tích nuôi trồng thủy sản; Áp 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  

b. Về văn hoá - Xã hội 

- Giáo dục và đào tạo: Tập trung công tác tuyên truyền, vận động số học sinh 

có mặt vào đầu các năm học, huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đi học đến 

trường. Thực hiện xã hội hoá giáo dục đào tạo. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo  

như công lập, bán công, dân lập, tư thục. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các 

trung tâm giáo dục cộng đồng cấp thành phố và ở các xã, phường. Nâng cao giáo 

dục toàn diện; Tập trung đầu tư bằng nhiều nguồn vốn xây dựng, sửa chữa, nâng 

cấp các trường còn thiếu về cơ sở vật chất, các trường bị hư hỏng xuống cấp.  

- Văn hoá - thông tin - Thể dục thể thao: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xây dựng  gia đình, tổ dân phố, bản, cơ 

quan văn hóa ngày càng phát triển bền vững, tạo lên sự chuyển biến tích cực về 

môi trường văn hóa. Giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, bản sắc dân tộc. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Phấn đấu đến năm 2025; 100% 

nhà văn hóa trên địa bàn các phường, xã; 75% tổ dân phố, bản có nhà sinh hoạt 

cộng đồng. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, 

tuyên truyền; tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đẩy mạnh 

phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình, 

bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục đầu tư hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn thành phố nâng cao 

mức hưởng thụ, tham gia các hoạt động văn hóa; xây dựng con người, gia đình, 

cộng đồng và môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa 

dân tộc.  
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- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong 

việc xây dựng tuyến phố văn minh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, trong lễ hội, trong thực hiện hương ước, quy ước của địa phương; từng bước 

hoàn thiện các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, góp phần 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, xây dựng thành phố Điện Biên 

Phủ trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. 

- Tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa, nghệ thuật, thông tin tuyên truyền phục 

vụ các nhiệm vụ chính trị. Duy trì nâng cao chất lượng các chương trình truyền 

thanh, truyền hình cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đổi mới và nâng cao chất lượng 

công tác tuyển chọn, bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao để phát triển thể thao 

thành tích cao. 

- Y tế - Dân số - Gia đình - Trẻ em - Chữ thập đỏ: Làm tốt công tác dự báo 

tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Tập 

trung vào một số chương trình trọng điểm: phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng 

mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm, chất lượng khám chữa 

bệnh. Phối hợp với các Sở, Ngành sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với từng lĩnh vực 

chuyên khoa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kết hợp với các hình thức 

đào tạo, nhận chuyển giao một số kỹ thuật theo đề án 1816. Phối hợp với Sở Y tế 

đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế phường Tân Thanh, Trạm Y tế xã Pá Khoang, sửa 

chữa cơ sở, vật chất, đầu tư trang thiết bị cho những xã, phường xuống cấp và các 

điểm uống Methadol tại 03 Trạm Y tế (Him Lam, Nà Tấu, Mường Phăng). Tiếp 

nhận và quản lý cơ sở, vật chất từ Trung tâm Y tế (Trung tâm Dân số - KHHGĐ, 

Phòng khám Đa khoa Thanh Trường) về thành phố quản lý. Củng cố và duy trì 

mạng lưới y tế thôn bản và cộng tác viên dân số để nâng cao công tác chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, đưa chất lượng, dịch vụ y tế đến gần với người dân góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống, tăng tuổi thọ cho người dân. Nâng cao chất lượng chăm 

sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế hiện đại, 

thực hiện công bằng trong chăm sóc y tế. Nâng cao chất lượng công tác y tế dự 

phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số 

- kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường kiểm soát đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Duy trì, nâng cao hoạt động các xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về Y 

tế xã. 

- Xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu 

giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Xây dựng kế hoạch đào tạo lao động theo đơn 

đặt hàng của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động. Hàng năm giải quyết việc làm, đào 

tạo nghề ngắn hạn cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; phát triển 

bảo hiểm y tế toàn dân. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, phát 

luật của Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện hiệu quả các chính sách của 
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Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển phát triển sản xuất, 

giảm nghèo, quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đào tạo nguồn 

nhân lực, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, hướng 

cho nhân dân hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo.  

c) Về Quốc phòng – An ninh 

- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân 

vững mạnh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng thường 

trực vềDQTV, dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tổ chức 

khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, luyện tập và diễn tập các phương 

án theo kế hoạch. 

- Tập trung tăng cường các biện pháp đấu tranh tội phạm hình sự. Đẩy mạnh 

phong trào toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ 

nạn xã hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo 

vệ an toàn các hoạt động ngày lễ, tết, các đoàn khách trong và ngoài nước tới thăm 

và làm việc tại địa bàn.  
 

d) Công tác thanh tra và cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng 

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch phê duyệt hàng năm, 

tập trung thanh tra lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây 

dựng, đất đai. Đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ của thủ 

trưởng các cơ quan trực thuộc thành phố và chủ tịch UBND các xã phường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Làm tốt công tác tiếp 

dân, tăng cường đối thoại và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, không để tình trạng đơn 

thư tồn đọng, kéo dài, phức tạp. 

- Chủ động phòng, chống tham nhũng, tích cực triển khai Chương trình hành 

động thực hiện Kết luận của Hội nghị TW5 (khóa XI) về công tác phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; gắn việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh 

vực nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp và cấp trên về công tác PCTN. 

đ) Công tác đối ngoại:  

Tiếp tục thực hiện các nội dung quan hệ hợp tác với các thành phố, huyện, thị 

trong nước và Quốc tế. Duy trì quan hệ kết nghĩa với các thành phố, thị xã, quận, 

huyện và thành viên Hiệp hội đô thị Việt Nam. 

e) Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh 
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- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung 

ương Đảng về “Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc, đề cao 

vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tinh thần, trách nhiệm, thái độ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 

tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ 

tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa” 

thành phố và các xã, phường. 

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ CCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Gắn đánh giá, xếp loại cán bộ, CCVC hằng năm với công tác quy 

hoạch cán bộ. Quan tâm quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu nữ, cán bộ là người dân 

tộc, chú trọng về chất lượng và năng lực thực tiễn; nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ của CBCCVC. 

4. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý hành chính và thực 

hiện quy chế làm việc của UBND các cấp 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải 

cách hành chính trong đó trọng tâm là đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của 

UBND các cấp; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông của UBND thành phố và 12 xã, phường; đẩy mạnh cải cách, tinh 

giản thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến 

giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện cắt giảm 50% thời gian 

giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và các xã, 

phường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm 

của người đứng đầu và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo 

điều hành, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành điện tử iOffice, ứng 

dụng chữ ký số trong điều hành công vụ... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực thi công vụ. 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính 

phủ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn theo phân cấp của Chính phủ và tăng cường phân cấp quản lý cho các 

cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lĩnh vực 

được phân cấp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức và hành động. Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương của mỗi cán bộ, công 

chức trong thực hiện chức tránh, nhiệm vụ được giao; tăng cường tính chủ động 

trong giải quyết công việc, thực thi công vụ. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND cấp dƣới 
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Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các cơ 

quan, đơn vị, xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan trong chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ, kế hoạch được giao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải 

quyết các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch 

UBND thành phố về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND 

thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và hoạt động của Tổ kiểm tra việc thực hiện 

chức trách nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện 

các kết luận cuộc họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

UBND thành phố; kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, 

phường thực hiện chậm tiến độ.  

PHẦN 3 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh và các ngành Tỉnh quan tâm tạo điều 

kiện ưu tiên cho thành phố về cơ chế, chính sách phát triển Thương mại - Du lịch - 

Dịch vụ, quy hoạch, vốn đầu tư xây dựng các khu du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội, kinh phí xây dựng quỹ đất tái định cư các dự án trên địa bàn  để 

Thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên;  

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                                   

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

  

PHỤ LỤC 1 

SỐ LƢỢNG, CHẤT LƢỢNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 

(Ban hành kèm theo báo cáo số            /BC-UBND ngày ngày    tháng 01 năm 2021) 
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Cấp 

huyện 

Chủ tịch 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Phó Chủ tịch 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

Ủy viên 14 3 0 0 0 0 0 7 7 0 0 13 1 0 0 0 0 14 

Tổng: 18 3   1   8 10   14 4     18 

Cấp 

xã 

Chủ tịch 11 0 0 0 11   0 10 1 0 2 9 0 0 0 0 10 1 

Phó Chủ tịch 10 4 0 0 0 2 0 10 0 0 3 7 0 0 0 0 10 0 

Ủy viên 20 0 0 0 0 0 2 18 0 0 6 14 0 0 0 0 16 4 

Tổng: 41 4   11 2 2 38 1  11 30     36 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

  

PHỤ LỤC 2 

CƠ CẤU, THÀNH PHẦN THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 

(Ban hành kèm theo báo cáo số            /BC-UBND ngày ngày    tháng 01 năm 2021) 

 

 

STT Đơn vị Chức danh 
Tổng số 

thành viên 
Nữ Dân tộc Tuổi trẻ 

Ngoài 

đảng 
Tái cử Tôn giáo Ghi chú 

1 Cấp huyện 

Chủ tịch 1 0 0 0 0 0 0   

Phó Chủ tịch 3 0 0 0 0 0 0   

Ủy viên 14 3 1 0 0 0 0   

Tổng: 18 3 1 0 0 0 0   

2 cấp xã 

Chủ tịch 11 0 6 2 0 0 0   

Phó Chủ tịch 10 4 4 0 0 2 0   

Ủy viên 20 0 5 2 0 0 0   

Tổng: 41 4 15 2 0 2 0   
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