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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021       
                                                                                

I. CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG COVID-19; CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI 

BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 

2021-2026 

1. Về công tác phòng chống dịch Covid-19 

Thành phố đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ, của Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau khi  

xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 thành phố đã tập trung truy vết các 

trường hợp F1, F2, tính đến ngày 31/5/2021 truy vết được 2.413 trường hợp F1;  

11.823 trường hợp F2; thành lập các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát phát hiện 

kịp thời công dân đến về từ các địa bàn, vùng có dịch. Thành lập 8 khu cách ly y 

tế tập trung đủ sức dung nạp hơn 1.000 trường hợp F1
(1)

. Bên cạnh đó bệnh viện 

dã chiến thành phố được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh với công xuất 200 giường (trong đó có 20 giường 

hồi sức cấp cứu). Tính từ khi ghi nhận ca F0 đầu tiên tại thành phố đến ngày 

06/7/2021, bệnh viện đã thu dung và điều trị 61 trường hợp, trong đó đã khỏi và 

ra viện 49 trường hợp, chuyển tuyến 02 trường hợp, số còn lại đang điều trị tại 

bệnh viện. 

Trích 4,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố để thực hiện 

mua sắm vật tư, hoá chất, phương tiện phòng hộ, đầu tư cơ sở vật chất để và hỗ 

trợ kịp thời cho lực lượng tham gia phòng chống dịch; phối hợp cùng UBMTTQ 

thành phố kêu gọi các tổ chức, các nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, từ 

đầu năm đến nay đã kêu gọi ủng hộ được 645 triệu đồng và một số nhu yếu 

phẩm. 

                                           
1 Khu cách ly trụ sở UBND xã Tà Lèng (cũ) tiếp nhận 70 trường hợp; Khu cách ly tập trung trường tiểu học xã Thanh 

Minh (cũ) tiếp nhận 50 trường hợp; Khu cách ly khu bán trú Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Thanh Minh tiếp nhận 50 

trường hợp; Khu cách ly ký túc xã Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên tiếp nhận 300 trường hợp; Khu cách ly ký túc xá 

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên tiếp nhận 150 trường hợp; Khu cách ly ký túc xá sinh viên Lào Trường Cao đẳng kinh tế - 

kỹ thuật Điện Biên tiếp nhận 50 trường hợp; Khu cách ly ký túc xá Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh tiếp 

nhận 300 trường hợp;  Khu cách ly ký túc xá Trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót tiếp nhận 150 trường hợp. 
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Chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập 173 tổ giám sát cộng đồng với 

phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tình hình người đi, đến địa 

bàn, quản lý tốt các trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly tại cộng 

đồng và tuyên truyền phòng chống Covid-19 đến cộng đồng dân cư. 

2. Công tác Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2025 

Công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai thực hiện tích cực trên hệ 

thống truyền thanh, truyền hình; đăng tin, bài trên cổng thông tin điện tử thành 

phố, thực hiện dựng tấm pa nô, treo băng khẩu hiệu, bảng điện tử trên các trục 

đường thành phố...Thành lập UBBC thành phố và 04 Tiểu ban giúp việc UBBC 

thành phố; thành lập 09 đơn vị bầu cử với 75 khu vực bỏ phiếu. Tổ chức hội 

nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử với 300 người tham 

dự thành phần là các thành viên UBBC thành phố và các thành viên của các đơn 

vị bầu cử.   

Các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp của 

thành phố đảm bảo theo quy định của pháp luật về thời gian, thành phần, nội dung 

và thủ tục tổ chức hội nghị. Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện tiếp nhận và thẩm tra 

hồ sơ những người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Qua các Hội nghị đã thỏa 

thuận nhất trí với báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ 3 của Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công tác bảo vệ an ninh, trật tự trước trong và sau bầu cử được đảm bảo 

an toàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự ảnh 

hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố. 

Công tác đảm bảo y tế trước, trong và sau bầu cử được chú trọng, Ban chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 của thành phố đã chủ động các biện pháp, phòng chống 

dịch Covid-19, sẵn sàng các phương án ứng phó theo các cấp độ, luôn cập nhật đầy 

đủ thông tin, tình hình dịch bệnh, dự báo tình hình và đưa ra những quyết định 

đúng đắn, kịp thời. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, 

nhân lực phục vụ, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời 

gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm; UBBC 

thành phố không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu 

cử. UBBC thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử, thực hiện 

kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại 12 xã, phường; chính 

quyền, MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố về công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến 

độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn có đơn vị triển khai một số 

nội dung công việc còn lúng túng. Chỉ đạo các xã, phường rà soát, lập niêm yết 

danh sách cử tri tại các trụ sở UBND cấp xã và tại những điểm công cộng của 
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khu vực bỏ phiếu; tổng số cử tri tại 75 khu vực bỏ phiếu là 56.469 cử tri. 

Kết quả: đã bầu đủ, bầu đúng số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành 

phố, không phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại; đã bầu được 03 đại biểu Quốc 

hội; 07 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 30 đại biểu HĐND thành phố và 249 đại biểu 

HĐND cấp xã. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1.  Về kinh tế 

1.1. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch 6 tháng đầu năm 

được duy trì, công tác quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ, du lịch được 

chú trọng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được kiểm soát chặt chẽ
(2)

. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 

2.907,72 tỷ đồng
(3)

 (tăng 227,73 tỷ đồng, tương đương tăng 8,48% so với cùng 

kỳ năm 2020), đạt 46,15% kế hoạch năm trong đó: Doanh thu trong lĩnh vực 

thương mại ước đạt 2.148,76 tỷ đồng; doanh thu trong các hoạt động dịch vụ 

ước đạt 758,96 tỷ đồng. 

 - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và Điện Biên 

nói riêng có diễn biến phức tạp nên lượng khách đến tham quan du lịch và làm 

việc tại thành phố 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020, 6 tháng 

đầu năm 2021 ước có 43.000 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn, 

doanh thu ước đạt 51,6 tỷ đồng. 

1.2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp  

Thành phố có 4 doanh nghiệp quốc doanh, 82 doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh, 02 hợp tác xã và 904 hộ cá thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực CN-

TTCN. Công tác tuyên truyền, khuyến khích 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 luôn được 

chú trọng. Sáu tháng đầu năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 605,2 tỷ đồng, tăng 14,94 tỷ đồng
(4)

 so với 

cùng kỳ năm 2020, tương đương tăng 2,53%, đạt 46,2% kế hoạch năm. 

1.3. Sản xuất Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản - Chăn nuôi 

Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 

274,7 tỷ đồng (bằng 173,61% so với cùng kỳ năm 2020), đạt 78,49% KH năm, 

kết quả cụ thể: 

- Về sản xuất nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 

ước đạt 7.678,665 tấn, đạt 45,48% KH, trong đó: 

                                           
2 Kết quả đã kiểm tra được 153 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn qua công tác kiểm tra phát hiện và xử phạt 

VPHC 69 cơ sở, thu nộp ngân sách trên 104 triệu đồng. 
3 Khu vực kinh tế quốc doanh ước đạt 414,14 tỷ đồng, chiếm 14,24%; khu vực kinh tế ngoài quốc doạnh ước đạt 2.493,58 tỷ 

đồng, chiếm  85,76%. Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch tại thời điểm báo cáo 6 tháng năm 2020 đạt ước đạt 612,45 tỷ đồng   
4 Giá trị CN-TTCN thực hiện năm 2020 đạt 590,26 tỷ đồng; ước thực hiện Giá trị CN- TTCN Tại thời điểm báo cáo 6 

tháng năm 2020 đạt 612,45 tỷ đồng. 



 
 

 4 

+ Lúa Đông - Xuân: Diện tích gieo cấy 1.212,07 ha, đạt 113,73% KH; 

tổng sản lượng ước đạt 7.393,63 tấn, đạt 119,82% KH. 

+ Lúa nương: Diện tích gieo cấy lúa nương toàn thành phố đạt 222,5 ha, 

đạt 143,5% KH, hiện nhân dân đang thực hiện chăm sóc. 

+ Ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 785,29 ha, đạt 86,5% kế KH; đã thu 

hoạch 54,5 ha, năng suất đạt 52,3 tạ/ha, sản lượng đã thu hoạch đạt 285,035 tấn; 

còn lại 730,79 ha nhân dân đang tiếp tục chăm sóc. 

+ Cây có củ lấy chất bột: Diện tích gieo trồng ước đạt 1.198,58 ha
(5)

, hiện 

nay nhân dân đang thực hiện chăm sóc và bảo vệ.  

- Lâm nghiệp: Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; qua công tác kiểm tra đã phát 

hiện và xử lý 42 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản
(6)

 thu giữ 29,584 m
3
 gỗ các loại từ nhóm II đến nhóm VIII, thu 

nộp ngân sách trên 122 triệu đồng. Thực hiện bảo vệ và chăm sóc, duy trì diện 

tích 90,18 ha cao su hiện có. Chỉ đạo phối hợp tổ chức công bố, bàn giao sản 

phẩm nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn thành 

phố” theo Kế hoạch số 2681/KH-SNN; tổ chức rà soát, lập phương án, bàn giao 

diện tích rừng cần bảo vệ thuộc dự án khu vực AD05 tại xã Pá Khoang đảm bảo 

cho người dân được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Rà soát quy 

hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố; duy trì độ che phủ rừng 43,73%, đạt 

100% KH. 

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 971,15 ha (không bao gồm 

diện tích sản xuất con giống 4,95ha). Sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 

650,35 tấn
(7)

,  đạt 51,47% KH. Sản xuất cá giống 6 tháng đầu năm ước đạt 81,3 

triệu con. 

- Chăn nuôi: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc 

gia cầm trên địa bàn, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra: Dịch tả lợn 

Châu Phi lũy kế đến ngày 19/5/2021 tổng số lợn mắc mắc bệnh là 21 con 

(1.063 kg) của 11 hộ gia đình... Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành 

phố ước đạt 482.201 con
(8)

.  

1.4. Về xây dựng nông thôn mới 

Chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới bằng các nguồn 

vốn lồng ghép được phân bổ. Tiếp tục giữ vững và củng cố các tiêu chí nông 

thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tiếp tục tuyên truyền, 

vận động, phát động phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Đến nay 

thành phố còn xã Pá Khoang đã cơ bản đạt 12/19 tiêu chí NTM, hiện đang tập 

trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch giúp xã Pá Khoang đạt các tiêu chí NTM, 

                                           
5 Diện tích sắn trồng đạt 610,56 ha (Nà Nhạn 90 ha, Nà Tấu 310 ha, Pá Koang 73,93, Mường Phăng 16,17 ha,Thanh 

Minh 114,3 ha, Him Lam 6,16 ha); Diện tích dong trồng 563,82 ha (Mường Phăng 52,06 ha, Nà nhạn 165 ha, Nà Tấu 300 ha, 

Pá Khoang 40,26 ha, Thanh Minh 6,5 ha); Cây khoai lang 24,2 ha ( Nà Tấu 20 ha, Pá Khoang 4,2 ha).  
6 Phá rừng trái pháp luật 08 vụ; Khai thác rừng trái pháp luật 25 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 03 vụ; tàng trữ, 

mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 06 vụ. 
7 Trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 642,326 tấn, sản lượng khai thác 8,02 tấn) 
8 Trong đó gồm: trâu: 5.820con, đạt 95%  KH; bò 2.953 con, đạt 107,38 %  KH; lợn 15.335 con đạt 98,93 % KH; đàn gia 

cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 459.480 con, đạt 99,88%KH . 



 
 

 5 

phấn đấu đến hết năm 2021 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Triển khai thực hiện đề 

án “chương trình mỗi xã một sản phẩm” thành phố Điện Biên Phủ năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025; triển khai hướng dẫn về cấp mã số vùng trồng và mã số cơ 

sở đóng gói các sản phẩm. 

1.5. Xây dựng cơ bản, triển khai các công trình dự án trọng điểm 

- Chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình khởi 

công mới; thu hồi tạm ứng đối với các công trình chuyển tiếp, hoàn thiện hồ sơ 

quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công 

các công trình, dự án đảm bảo giải ngân đúng tiến độ theo quy định, đặc biệt là 

công tác triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm. Thực hiện giải ngân 

đến ngày 30/6/2021 được 263,3/1.011 tỷ đồng,  đạt 26% kế hoạch vốn giao
(9)

.   

- Ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để 

thực hiện 03 dự án: Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu 

C4 hạng mục “Kè bảo vệ bờ sông Nậm Rốm phường Thanh Trường, Mường 

Thanh, Nam Thanh”; dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng trụ sở 

Thành Ủy - HĐND - UBND thành phố; dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng Cảng 

hàng không Điện Biên. Phê duyệt 67 phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng để thực hiện các dự án
(10)

 trên địa bàn thành phố; 09 phương án đối trừ 

đất ở nơi đi nơi đến cho các hộ gia đình; 03 phương án giao đất tái định cư, với 

tổng giá trị phê duyệt trên 66,7 tỷ đồng. 

- Tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm, cụ thể: 

(1) Các công trình xây dựng điểm TĐC thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Cảng 

hàng không Điện Biên 

* Điểm TĐC số 1  

- Công tác GPMB: Đã thực hiện thu hồi và nhận bàn giao 12,7 ha, đạt 

100%. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. 

- Tiến độ thi công:  

+ Hạ tầng kỹ thuật: Lũy kế tổng giá trị thực hiện đạt 52,01 tỷ đồng, đạt 

80% giá trị gói thầu xây lắp. Hoàn thành 100% các lô đất với khoảng 562 ô đất đủ 

điều kiện giao đất tái định cư. 

+ Hạ tầng xã hội (các trường học): Lũy kế tổng giá trị thực hiện đạt 20 tỷ 

đồng, đạt 31,7% giá trị gói thầu xây lắp.                                                                                 

* Điểm TĐC số 3, C13 mở rộng 

                                           
9 Vốn ngân sách tỉnh quản lý 214,6/859,99 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn giao (trong đó: vốn kéo dài năm trước chuyển 

sang 49,7/94,8 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch vốn; vốn năm 2021: 164,8/765,1 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch vốn giao); Vốn NS 

thành phố quản lý 48,7/151,38 tỷ đồng, đạt 32,2% giao (trong đó: vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2,3/27,5 tỷ đồng, đạt 

8,4% kế hoạch vốn; vốn năm 2021: 46,4/123,8 tỷ đồng, đạt 37,5% kế hoạch vốn giao). 
10 Đường 60m; Dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 

60m, thành phố Điện Biên Phủ; Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2 (2017-

2020) hạng mục Đường từ cầu A1 đến cầu C4; Dự án đường dạo leo núi khu du lịch Pá Khoang; Dự án đường ống cấp nước 

thô cho nhà máy nước thành phố, đoạn từ Nậm Khẩu Hu đến ngã ba chia nước Pa Pốm Thanh Minh; Dự án xây dựng cơ sở 

hạ tầng đấu giá QSDĐ tổ 6 Thanh Bình; Dự án xây dựng bến xe khách thành phố; Dự án xây dựng đền thờ liệt sỹ tại chiến 

trường Điện Biên Phủ; Dự án nâng cấp đường vào khu di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Phủ; Dự án mở rộng Cảng hàng 

không Điện Biên; Dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm tỉnh Điện Biên và các Dự án khác trên địa bàn thành phố. 
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- Công tác GPMB:  

+ Điểm TĐC số 3: Đã thực hiện thu hồi và nhận bàn giao mặt bằng 4,705 

ha, đạt 98%. Diện tích còn phải GPMB 0,095 ha của 27 hộ. 

+ Điểm TĐC C13 mở rộng: Đã thực hiện thu hồi và nhận bàn giao mặt 

bằng 3,8 ha, đạt 100%. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. 

- Tiến độ thi công:  

+ Điểm TĐC số 3: Lũy kế giá trị hoàn thành đạt 19,168 tỷ đồng đạt 

66%. Hoàn thành 80% các lô đất với khoảng 180  ô đất, đủ điều kiện giao 

đất tái định cư.  

+ Điểm TĐC C13 mở rộng: Lũy kế giá trị hoàn thành 21 tỷ đồng, đạt 80,8%.  

Hoàn thành 100% các lô đất với 173 ô đất đủ điều kiện giao đất tái định cư. 

* Điểm TĐC C13 

- Công tác GPMB:  Đã tiếp nhận và bàn giao mặt bằng 0,98 ha, đạt 

53,4%. Diện tích còn phải GPMB 0,85 ha của 40 hộ 
(11)

.  

- Tiến độ thi công: Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành 7,2 tỷ đồng, đạt 

31,4% giá trị gói thầu xây lắp. Hoàn thành 50% các lô đất với 55 ô đất, đủ điều 

kiện giao đất tái định cư. 

 (2) Dự án GPMB, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên  

- Công tác GPMB: Đã hoàn thành công tác kiểm đếm của 1.305 hộ gia 

đình cá nhân và 23 tổ chức. Triển khai lập, thẩm định và phê duyệt 07 phương 

án di chuyển mộ tại nghĩa trang cộng hòa;13 phương án bồi thường, hỗ trợ cho  

192 hộ gia đình và tổ chức, với kinh phí phê duyệt là 151,462 tỷ đồng.  

- Hoàn thiện lập quy hoạch, lập dự án các tuyến đường để xây dựng 

hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng 

không Điện Biên trình UBND tỉnh phê duyệt. 

(3) Dự án đường 60m 

- Công tác GPMB: Đã thu hồi và tiếp nhận bàn giao mặt bằng 93.480,2 

m
2
/105.582 m

2
 của 160 hộ/213 hộ gia đình và tổ chức, đạt 89% diện tích phải 

giải phóng mặt bằng. 

- Công tác giao đất TĐC:  Đã phê duyệt phương án tái định cư cho 93 hộ tái 

định cư và 69 đối tượng giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá
(12)

.  

- Tiến độ thi công: Hoàn thành công tác thi công thảm Aphan đoạn từ nút 

giao A31 đến nút B09 chiều dài 665m (đường 60m) và đoạn từ B09 đến N20 dài 

184m (đường 20,5m); tiếp tục thi công xử lý nền đất yếu, lu lèn nền đường đoạn 

từ cọc 29 lý trình km0+396m đến cọc A31 lý trình km 0+753,3m có chiều dài 

                                           
11 40 hộ bao gồm: 39 hộ tồn tại thuộc dự án tái định cư QL12 trước đây với diện tích 0,8 ha; 0,05 ha của 01 hộ gia đình 

thuộc dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư phía đông sân bay. Riêng đối với 39 hộ tồn tại thuộc dự án QL12 trước đây: đã phê 

duyệt được 3 phương án đền bù của 20 hộ gia đình với kinh phí là 5.852 triệu đồng; chi trả tiền đền bù cho 05 hộ, với tổng 

kinh phí 103 triệu đồng. Tuyên truyền vận động được 13 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 0,16 ha/0,8ha. 
12 Đã tiến hành giao đất tái định cư cho 58/93 trường hợp (tại điểm TĐC số 3 và TĐC Phiêng Bua), giao đất có thu tiền 

sử dụng đất 54/69 trường hợp. Chưa giao đất 50 trường hợp, trong đó: Giao đất tái định cư 35/93 trường hợp, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 15/69 trường hợp. 
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357,3m; lũy kế khối lượng hoàn thành xây lắp đạt 61%. 

(4) Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục 60m  

- Công tác GPMB: Đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm đối với 340/369 hộ với 

diện tích là 18,37 ha/20,17ha
(13)

. Quyết định phê duyệt 80 phương án bồi 

thường, hỗ trợ với tổng kinh phí phê duyệt 150 tỷ đồng; thực hiện chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho 249 hộ với tổng số tiền 102,542 tỷ đồng. Lũy kế đến 

30/6/2021 đã có 249/369 hộ bàn giao mặt bằng; diện tích đã GPMB 15,36 

ha/20,17 ha, đạt đạt 76%.  

- Công tác giao đất TĐC: Quyết định phê duyệt phương án tái định cư cho 

104 hộ tái định cư và phương án giao đất có thu tiền không thông qua hình thức 

đấu giá cho 183 trường hợp
(14)

. 

- Tiến độ thi công: 

+ Điểm tái định cư Phiêng Bua: Đã hoàn thành, dung nạp 77 hộ. 

+ Điểm Tái định cư số 1: Thi công đạt khoảng 12%, dung nạp 59 hộ. 

+ Điểm Tái định cư số 2: Đang thực hiện san gạt mặt bằng trong phạm vi 

đã giải phóng mặt bằng.  

+ Điểm Tái định cư số 3: Thi công đạt khoảng 80% (Hoàn thành 80/100 ô 

đất để giao đất TĐC cho các hộ gia đình). 

(5) Dự án thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 

- Công tác đền bù GPMB: Việc thực hiện GPMB đã đạt được kết quả tích 

cực, đủ điều kiện về mặt bằng để các nhà thầu triển khai thi công.  

- Công tác thi công xây dựng:  

+ Hạng mục Khu Tái định cư Him Lam: Đang triển khai thi công san nền, 

lu nèn nền đường và đúc sẵn cấu kiện. Đến thời điểm báo cáo, hạng mục hoàn 

thành đạt 8,6 tỷ đổng, đạt 22% giá trị hợp đồng. 

+ Hạng mục các công trình hạ tầng xã hội: Hoàn thành đạt 55,145 tỷ 

đồng, đạt 85% giá trị hợp đồng. Đã hoàn thành gói thầu Xây lắp trường Mầm 

non Thanh Trường, Nhà văn hóa cộng đồng tổ 2, phường Noong Bua và Nhà 

văn hóa cộng đồng tổ 3 Nam Thanh; gói thầu xây lắp Nhà văn hóa cộng đồng 

bản Noong Chứn hoàn thành đạt 0,5 tỷ đồng tương đương 18% giá trị hợp đồng; 

gói thầu xây lắp trường tiểu học Thanh Minh hoàn thành đạt 36 tỷ đồng tương 

đương đạt 83,7% giá trị hợp đồng. 

+ Hạng mục Hồ điều hòa: Giá trị hoàn thành đạt 63,654 tỷ đồng, đạt 70% 

giá trị hợp đồng. 

+ Hạng mục xây lắp đường từ cầu A1 xuống cầu C4: Giá trị hoàn thành 

đạt 21,906 tỷ đồng, đạt 45% giá trị hợp đồng. 

                                           
13 Diện tích còn lại 1,81ha/20,17ha chiếm 8,9% tổng diện tích cần thu hồi của 29 hộ gia đình (28 hộ tại điểm hạ tầng 

khung thuộc tổ 16, tổ 17, tổ 18 phường Him Lam; 01 hộ điểm TĐC số 01). 
14  Đã tiến hành giao đất tái định cư cho 64 hộ/104 hộ tại điểm tái định cư Khe Chít 1, 2.Giao đất có thu tiền không thông 

qua hình thức đấu giá cho 136 hộ/183 hộ tại điểm tái định cư Khe Chít 1,2. Chưa giao đất 87 trường hợp, trong đó: Giao đất 

tái định cư 40 trường hợp, giao đất có thu tiền sử dụng đất 47 trường hợp. 
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1.6. Hoạt động tài chính - ngân hàng 

Tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành 

phố năm 2021 cho các đơn vị dự toán và UBND các xã, phường. Triển khai gia 

hạn nộp thuế do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng; 

rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để quản lý, khai thác nguồn thu hiệu 

quả. Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng xây 

dựng kế hoạch cụ thể từng tháng để triển khai thực hiện. Tổng thu ngân sách 6 

tháng đầu năm đạt 383,6 tỷ đồng, đạt 56% dự toán tỉnh giao và 54,4% dự toán 

thành phố giao, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu NSNN trên 

địa bàn đạt 121,5 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán tỉnh giao và 38,7% dự toán thành 

phố giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. 

Thực hiện quản lý chặt chẽ điều hành chi ngân sách nhà nước, bảo đảm 

đúng quy định; các khoản chi đột xuất cho các nhiệm vụ phòng chống dịch 

bệnh, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo 

kịp thời. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 274,96 tỷ đồng, đạt 58,11% dự toán 

tỉnh giao và 42,82% dự toán thành phố giao. 

1.7. Công tác quản lý Đô thị  

a. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch  

Thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định, lập đồ án quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị phía Đông phường Nam Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ. Tham gia vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; lập 

quy hoạch chi tiết khu dân cư Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ; điều chỉnh quy hoạch mặt cắt giao thông thuộc tổng mặt bằng khu dân cư 

tổ dân phố 7 (chợ Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ).  

b. Quản lý môi trường đô thị 

 Tăng cường giám sát, đôn đốc việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải, không để tình trạng rác thải tồn đọng qua ngày; duy trì chăm sóc cây xanh, 

cây cảnh trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra và thực hiện thay thế bóng điện 

chiếu sáng đô thị; thực hiện phun nước rửa đường, chỉnh trang đô thị phục vụ 

các ngày lễ, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quản lý và giám sát vận hành Hệ thống thoát nước, 

thu gom và xử lý nước thải thành phố, hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác thải 

sinh hoạt Noong Bua. 

c. Quản lý trật tự đô thị và an toàn giao thông 

Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021, bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên 

truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đô thị, trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Thực hiện kiểm tra 108 trường hợp xây 

dựng đô thị và quản lý sử dụng đất đai, phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm 
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31 trường hợp
(15)

. 

1.8. Công tác Tài nguyên và Môi trường 

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt. Triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên 

Phủ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo rà soát các loại đất 

không phải là rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch 

và bổ sung diện tích rừng tự nhiên vào quy hoạch đất lâm nghiệp. Triển khai 

thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tại các xã mới sáp nhập từ huyện Điện Biên về thành 

phố theo văn bản số 514/UBND-KTN, ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh. 

- Sáu tháng đầu năm, UBND thành phố đã cấp 895 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (trong đó: cấp lần đầu 127 trường hợp; cấp biến động 768 

trường hợp); quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở 

cho 22 trường hợp với tổng diện tích 3.045,9m
2
; giao đất ở cho 25 trường hợp 

tại các điểm tái định cư số 3 phường Him Lam, điểm tái định cư Khe chít 1 và 

Khe chít 2, khu tái định cư bản Phiêng Bua, phường Noong Bua để thực hiện 

các dự án. 

- Thường xuyên đôn đốc UBND các xã, phường tuyên truyền về công tác 

vệ sinh môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm 

tra khảo sát thực địa thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 

các dự án trên địa bàn thành phố
(16)

.  

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

2.1. Giáo dục - Đào tạo 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường 

học, triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm học 2020-2021 các cấp học 

đảm bảo kế hoạch thời gian của UBND tỉnh. Thành phố tiếp tục duy trì vững 

chắc và nâng cao tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, PGGD 

tiểu học và THCS mức độ III, PCGD xóa mù chữ mức độ II tại 12/12 xã, 

phường. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu cao; duy trì và nâng 

cao các tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn Quốc gia. 

- Hiện thành phố có 54 trường (01 trường mầm non tư thục chưa đi vào 

hoạt động) các cấp
(17)

, (trong đó có: 49 trường công lập, 05 trường tư thục), với 

tổng số 697 lớp, 20.946 học sinh (bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2020), đạt 

101,9% KH; có 46/49 trường công lập và 02/04 trường tư thục được công nhận 

đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 93,87%, kết quả cụ thể: 

                                           
15 Vi phạm về trật tự xây dựng 11 trường hợp: Thanh Trường 01; Mường Thanh 04; Him lam 03; Tân Thanh 03, kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn 08 trường hợp. Vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai 18 trường hợp: Nam Thanh 02; Thanh Minh 

07; Him Lam 02;  Thanh Trường 03; Nà Tấu 02; Tân Thanh 01; Pá Khoang 01. Vi phạm về khai thác khoáng sản 02 trường 

hợp tại xã Thanh Minh đã được ngăn chặn kịp thời. 
16 Dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu thành phố Điện Biên 

Phủ; Dự án xây dựng điểm TĐC số III, Dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên 
17 Mầm non: 27 trường (23 trường công lập, 04 trường tư thục); TH: 15 trường; THCS: 9 trường; TH-THCS:  03 trường 

(02 trường công lập, 01 trường tư thục). 
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+ Mầm non: có 27 trường (01 trường mầm non tư thục chưa hoạt động 

giáo dục), 261 nhóm/lớp với 6.619 trẻ (bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020), đạt 

108,4% KH; tỷ lệ huy động trẻ đến trường từ 3 đến 36 tháng tuổi đạt 53,2% (so 

với năm học trước tăng 3,06%; so với kế hoạch tỉnh giao tăng 3,2%); trẻ từ 3 

đến 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (bằng với cùng kỳ năm học trước, tăng 0,4% so với 

kế hoạch giao); trẻ từ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (tăng 0,22% so với cùng kỳ năm 

2020, hoàn thành kế hoạch giao.  

+ Tiểu học: có 15 trường, 272 lớp, 8.667 học sinh (bằng 103,8 % so với 

cùng kỳ năm 2020), đạt 99,2% KH; 99,9% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 (tăng 0,1% so 

với cùng kỳ năm trước, tăng 0,1% so với kế hoạch giao); 99,8% học sinh 6-10 

tuổi học tiểu học (bằng với cùng kỳ năm học trước, hoàn thành kế hoạch giao); 

tỷ lệ học sinh bậc tiểu học chuyển lớp thẳng đạt 99,8%, đạt 100 % KH; Tỷ lệ 

học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% ( tăng 0,1% so với cùng kỳ 

năm trước, tăng 0,2% so với kế hoạch giao) 

 + THCS có 9 trường,164 lớp, 5660 học sinh (bằng 103,2 % so với cùng 

kỳ năm 2020), đạt 99,2% KH; Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 

99.5% (tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1% so với kế hoạch giao); 

99.8% trẻ từ 11 đến 14 tuổi học THCS (tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, 

tăng 2,1% so với kế hoạch giao); tỷ lệ học sinh bậc THCS chuyển lớp thẳng đạt 

99,7%, đạt 100% KH; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% ( bằng cùng kỳ 

năm trước, tăng 0,2% so với kế hoạch giao). 

+ Trường liên cấp TH-THCS: có 3 trường (trong đó 01 trường tư thục). 

- Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ 

thông mới đối với lớp 1 năm học 2020-2021. Làm tốt công tác nâng cao chất 

lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề 

án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc 

thiểu số”, “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2017-2025”, “Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”. Chất 

lượng giáo dục ngày càng bền vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng 

nâng cao, các cuộc thi luôn đứng đầu cấp tỉnh.  

2.2. Văn hoá - Thông tin - Thể dục thể thao 

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền các chính sách, chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” được duy trì và phát triển. 

Duy trì ổn định tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh đảm bảo thời lượng và phát huy hiệu quả hệ thống truyền 

thanh cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân. 

Thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử thành phố; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021; Kế hoạch Phát 
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triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 

- 2025; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021; Kế 

hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; tăng 

cường thực hiện gửi nhận văn bản, giải quyết công việc qua hệ thống phần mềm 

HSCV tích hợp ứng dụng chữa ký số trên địa bàn thành phố. 

2.3. Thực hiện chính sách xã hội 

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, 

đối tượng hưởng chính sách xã hội
(18)

. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình 

chính sách, thực hiện tiếp nhận và tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước và các tổ 

chức cá nhân trên địa bàn trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, kỷ niệm 

67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
(19)

.  

- Thực hiện hỗ trợ gạo cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, người già cô 

đơn không nơi nương tựa... dịp giáp hạt và các đối tượng gặp khó khăn do các 

nguyên nhân bất khả kháng đảm bảo quy định
(20)

. Rà soát và ban hành quyết 

định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2020; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2020, giao chỉ tiêu 

giảm nghèo năm 2021. Hỗ trợ làm nhà ở cho 16 hộ nghèo từ các nguồn vận 

động ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, các nhân
(21)

. Tiếp nhận kinh phí từ Báo 

Điện Biên Phủ và trao tặng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/01 cuốn 

cho đối tượng chính sách và hộ nghèo. 

 - Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; 

tiếp tục rà soát, đối chiếu cấp phát thẻ BHYT cho 13.872 thẻ đối tượng thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội; số người tham gia BHXH là 

17.629 người, ước đạt 78,12 tỷ đồng; số người tham gia BHYT là 78.120 người, 

ước đạt 79,168 triệu đồng; giải quyết chế độ BHXH cho 60 người. Tổ chức vận 

động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 với 420 người tham gia, tiếp nhận 

được 275 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTNXH năm 2020, giao chỉ tiêu 

cai nghiện ma túy năm 2021; xét duyệt và tổ chức đưa vào cai nghiện bắt buộc 

tại Trung tâm GDLĐXH tỉnh 04 đối tượng, đạt 40% kế hoạch; tổ chức cai 

nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 17 đối tượng đạt 85% kế hoạch; ban hành 

và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2021 trên địa 

bàn thành phố. 

 

                                           
18 Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 2.196 lượt đối tượng hưởng chính sách là người có công với cách mạng, với tổng số tiền 

trên 5,8 tỷ đồng; chi trả trợ cấp hàng tháng cho 10.044 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền trên 3,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ 

mai táng phí cho 67 thân nhân đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội từ trần với số tiền trên 410 triệu đồng. 
19 Đối tượng người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà 

của các tổ chức, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân và các nhà hảo tâm nhân dịp tết Nguyên đán là 4.418 xuất 

quà, trị giá 1 tỷ 960 triệu đồng; tặng quà cho 90 đối tượng là cựu chiến binh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 67 năm chiến thắng 

lịch sử Điện Biên Phủ, trị giá quà tặng 700 ngàn đồng/người, tổng số tiền 63 triệu đồng;  
20 Trích từ ngân sách thành phố (hỗ trợ gạo cho đối tượng thuộc hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, đối tượng tàn 

tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), tổng số 5.250 kg gạo, 350 khẩu, số tiền 87,5 triệu đồng; Thực hiện tiếp nhận và cấp 

phát 10.980 kg gạo do Cục Dự trữ nhà nước cấp (không thu tiền) cho 732 khẩu  
21 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần xây dựng cấp Nước Điện Biên hỗ 250 

triệu đồng; MTTQ thành phố hỗ trợ các Chi bộ thuộc thành phố 60 triệu đồng. 
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2.4. Công tác Y tế - Dân số  

- Thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; 

trong 06 tháng đầu năm 2021 Trung tâm y tế thành phố và trạm y tế các xã, 

phường đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho 16.500 lượt bệnh nhân. Các cơ quan 

chức năng phối hợp kiểm tra liên ngành VSATTP đối với 350 cơ sở kinh doanh, 

giám sát 70 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, qua kiểm tra không có cơ sở nào 

vi phạm các quy định của pháp luật. 

- Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác 

triển khai, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện kịp 

thời các biện pháp giám sát dịch tễ, cách ly y tế và hướng dẫn việc khai báo y tế 

theo quy định; thường xuyên rà soát, cập nhật, quản lý chặt chẽ số người nghi 

nhiễm, số người đang thực hiện cách ly tại địa phương; tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi 

phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; theo dõi, giám sát chặt 

chẽ các trường hợp từ nơi khác trở về địa phương. 

- Duy trì tốt các hoạt động truyền thông dân số, gia đình, trẻ em; công tác 

tuyên truyền vận động và triển khai việc sinh hoạt câu lạc bộ ở các phường, xã; 

xây dựng và triển khai kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2021; tiếp tục 

thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm 

đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố. 

2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý hoạt 

động tôn giáo trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thực hiện Quyết 

định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; chính sách đặc thù 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.  

Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết theo pháp luật những 

nhu cầu tôn giáo chính đáng của đồng bào theo đạo, không tạo sơ hở trong công 

tác tôn giáo - dân tộc để hạn chế việc lợi dụng xuyên tạc của các phần tử thù 

địch. Xây dựng lực lượng cốt cán, phát triển đảng viên trong các tôn giáo, tranh 

thủ và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, 

người có uy tín trong công tác tuyên tuyền vận động tín đồ chấp hành các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 Rà soát, đánh giá tình hình, thực trạng về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, đánh giá về kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, 

hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đối với vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nội dung khác có liên quan đến 10 dự án 

thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành rà soát, 

bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. 
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3. Công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, đối ngoại 

3.1. Công tác quân sự địa phương  

- Chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ các trụ sở, các khu vực trọng điểm 

về an ninh chính trị, các hoạt động tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Chỉ đạo khảo sát quy hoạch lại xây dựng thế trận phòng không nhân dân 

thành phố; kiện toàn, bổ sung và triển khai xây dựng mới hệ thống văn kiện 

SSCĐ; quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ; kiện toàn và duy trì hiệu 

quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố. 

Hoàn thiện thao trường huấn luyện của LLVT thành phố đưa vào sử dụng; xây 

dựng văn kiện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ thành phố 

năm 2021. Đảm bảo các điều kiện thiết yếu cơ sở vật chất và an ninh tại các khu 

các ly tập trung của thành phố, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong 

các khu cách ly. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Lễ giao nhận quân năm 2021, đảm bảo 

đạt 100% chỉ tiêu là 85 đồng chí
(22)

. Tổ chức 05 lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự 

vệ cho 265 đồng chí; huấn luyện cho 22/64 đơn vị tự vệ, quân số 299 đồng chí…  

3.2. Công tác an ninh trật tự 

- Sáu tháng đầu năm các cơ quan chức năng đã chủ động nắm bắt tình 

hình, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an 

toàn tuyệt đối khu vực trọng điểm về an ninh chính trị, các sự kiện chính trị, văn 

hóa - xã hội, các đoàn lãnh đạo Cao cấp của Đảng, Nhà nước và khách Quốc tế 

đến tham quan, làm việc tại địa bàn. Tập trung lực lượng rà soát, xác minh và 

gửi yêu cầu tra cứu đối với 513 người
23

 là nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND 

thành phố và cấp xã, phường. Triển khai các biện pháp khoanh vùng, lập chốt 

kiểm dịch, truy vết thần tốc các F1, F2, các trường hợp liên quan đến dịch bệnh 

covid - 19; bảo vệ các khu cách ly tập trung, các khu dân cư đang bị phong tỏa.  

Thực hiện hiệu quả 02 dự án của Chính phủ: Dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư 

và Dự án cấp thể căn cước công dân trên địa bàn. 

- Tình hình trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không có 

trọng án xảy ra, không có tụ điểm phức tạp về TTXH, tuy nhiên tình hình tội 

phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp và 

giảm sâu hơn so với cùng kỳ năm 2020
(24)

; phát hiện, bắt giữ 79 vụ bằng 87 đối 

tượng tội phạm về ma túy (tăng 17 vụ bằng 17 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2020). Phát hiện và xử phạt VPHC 15 vụ, 16 trường hợp phạm tội về kinh tế và 

môi trường, nộp ngân sách trên 34,6 triệu đồng, khởi tố 01 vụ với 01 đối tượng 

                                           
22 Công an 30 đồng chí; Trung đoàn 82 là 30 đồng chí; Trung đoàn 741 là 25 đồng chí. 
23 57 nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND thành phố, 456 nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã, phường. 
24 Sáu tháng đầu năm xảy ra 30 vụ phạm tội về TTXH (giảm 09 vụ  vụ so với cùng kỳ năm 2020). Công an thành phố đã 

điều tra làm rõ 29/30 vụ, bắt giữ  56 đối tượng; tỷ lệ điều tra phá án đạt 96,66%. 
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vi phạm về quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.  

3.3. Công tác đối ngoại 

Triển khai thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2021, tiếp tục duy trì mối 

quan hệ hợp tác với các thành phố, huyện, thị xã trong và ngoài tỉnh. Trong 6 

tháng đầu năm, chủ yếu tập trung phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, tổ chức đón công dân thuộc tỉnh đi làm ăn xa tại các khu 

công nghiệp đang có dịch về địa phương. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, từ đầu năm đến nay thành phố không tổ chức đoàn công tác cũng như 

không tổ chức, không tham các hội nghị, hội thảo với các thành viên Hiệp hội 

đô thị Việt Nam; thành phố Luông Pha Băng, huyện Mường Khoa, nước 

CHDCND Lào; huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra 

4.1. Công tác cải cách xây dựng chính quyền 

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, kế hoạch tổng kết thực 

hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, 

định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục quan tâm 

thực hiện xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố; cổng dịch vụ 

công trực tuyến của thành phố từng bước phát huy hiệu quả; cung cấp nhiều dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3-4, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các nhân 

khi giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, gắn trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, 

đạo đức cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Duy trì hoạt động của bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính liên 

quan đến người dân và doanh nghiệp tại thành phố
25

. Tổ chức tự đánh giá, chấm 

điểm CCHC và cung cấp tài liệu kiểm chứng của thành phố năm 2020 gửi Sở 

Nội vụ. Kết quả chỉ số cải cách hành chính thành phố năm 2020 đứng thứ 02/10 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tăng 05 bậc so với năm 2019. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về nâng lương, phụ cấp, chế độ 

khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tuyển 

dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, cho nghỉ hưu, chuyển công tác đối với 

cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định
(26)

. 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, nghiệp vụ. 

4.2. Công tác tư pháp 

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới 

cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tổ chức chấm điểm đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở, quyết định 12/12 xã, phường đạt chuẩn tiếp 

                                           
25 Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 22.884 hồ sơ (trong đó: cấp thành phố 1.737 hồ sơ; cấp xã, phường: 21.147 hồ sơ); đã 

giải quyết 22.808 hồ sơ (trong đó: cấp thành phố 1.661 hồ sơ; cấp xã, phường: 21.144 hồ sơ); Số lượng hồ sơ còn tồn đang 

giải quyết 76 hồ sơ (trong đó: cấp thành phố 76 hồ sơ; cấp xã, phường: 01 hồ sơ) 
26 Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kinh tế 

tổng hợp, phó phòng Tài chính -Kế hoạch, phó Giám đốc trung tâm QLĐĐ thành phố; điều động bổ nhiệm 05 viên chức giáo 

dục; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cho 01 phó trưởng phòng; 09 viên chức giáo dục; thực hiện quy trình tuyển dụng công 

chức thành phố và viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021…. 
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cận pháp luật. Ban hành Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành hết hiệu lực
(27)

. Tổng số vụ hoà 

giải phải giải quyết là 24 vụ (đã hoà giải thành 19 vụ, hòa giải không thành 05 

vụ). Thực hiện chứng thực 19.524 việc(thành phố 202 việc; xã, phường 19.322 

việc); ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (thành phố 14 vụ; xã, 

phường 18 vụ) 

4.3. Công tác thi hành án 

Chỉ đạo tổ chức giải quyết việc thi hành án dân sự tích cực, hiệu quả, kết 

hợp giữa việc tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án với 

giáo dục thuyết phục. Số án phải thi hành lũy kế sáu tháng đầu năm 2021 là 675 

việc (năm trước chuyển sang 256 việc, thụ lý mới 419 việc), với số tiền trên 103 

tỷ đồng; đã giải quyết xong 370 việc, với số tiền trên 18 tỷ đồng (thu hồi 01 

việc; ủy thác 14 việc; thi hành xong 352 việc; đình chỉ 03 việc); chuyển kỳ sau 

305 việc với số tiền trên 85 tỷ đồng. 

4.4. Công tác thanh tra, tiếp dân và phòng chống tham nhũng 

Triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021. Chỉ đạo thực 

hiện 03 cuộc thanh tra, trong đó có 01 cuộc từ năm 2020 chuyển sang, đã kết 

thúc 01 cuộc, ban hành 01 kết luận thanh tra
(28)

.  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tiếp 112 lượt công dân với 127 người
(29)

, 

nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, GPMB, bồi thường, tái định cư. Tiếp 

nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định
(30)

; nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc giải quyết đơn 

thư khiếu nại tố cáo của công dân và trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, phòng chống tham nhũng
(31)

. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN,  HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, hạn chế 

- Do tác động ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên tốc độ phát triển kinh 

kinh tế chậm hơn so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, du lịch 

bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó ảnh hưởng lớn đến việc phấn đấu hoàn thành các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa 

đảm bảo theo tiến độ đề ra; việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

                                           
27 02 Nghị quyết (số 04/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 và số 74/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015); 01 Quyết định 

số 01/QĐ-UBND ngày 25/01/2018. 
28 Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; quản lý thực hiện thu - chi Ngân sách các quỹ 

ngoài Ngân sách tại UBND phường Mường Thanh: Qua thanh tra, kiến nghị UBND phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, Luật PCTN nói riêng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; 

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, tuân thủ đúng nguyên tắc kế toán trong việc thực hiện thu – chi 

ngân sách… 
29 Trong đó: UBND thành phố tiếp 90 lượt với 97  người; UBND xã, phường tiếp 22 lượt với 25 người. 
30 Tiếp nhận 268 đơn (tăng 119 đơn so với cùng kỳ năm 2020), trong đó đơn đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết 

là 186 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 60 đơn; đơn không đủ điều kiện giải quyết là 22; tổng số đơn phải giải 

quyết là 261 đơn (trong đó đơn từ năm trước chuyển sang 75 đơn), kết quả đã giải quyết xong 196 đơn, đang giải quyết và 

chuyển kỳ sau 65 đơn. 
31 Ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 26/2/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ; Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 17/3/2021 về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu 

nhập trong các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ…. 
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một số dự án trọng điểm còn rất chậm. Công tác quản lý, tổ chức thực hiện các dự 

án đầu tư xây dựng còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. 

- Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố còn hạn 

chế, vẫn có các trường hợp vi phạm về san lấp đất cải tạo mặt bằng, tự ý chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép.  

- Do tác động của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày, ảnh 

hưởng đến chương trình, kế hoạch dạy và học của các nhà trường; nhiều lao 

động phải giảm thời gian làm việc hoặc dừng hợp đồng lao động, nghỉ việc. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các xã, 

phường trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng tham 

mưu ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. 

- Trách nhiệm tham mưu, đề xuất của các cơ quan quản lý nhà nước có 

nơi, có lúc chưa thực sự chủ động; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; việc 

chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của một số đơn vị và một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức hiệu quả chưa cao. 

- Việc xử lý trách nhiệm hành chính đối với cán bộ, công chức liên quan 

đến sai phạm qua thanh tra vẫn còn hạn chế; một số đơn vị, cá nhân còn chưa 

thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Chất lượng tham 

mưu giải quyết đơn thư của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường còn hạn chế; 

một số đơn thư quá trình giải quyết còn chậm thời gian so với quy định; vẫn còn 

hiện tượng khiếu kiện vượt cấp. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Tình hình thời tiết diễn biễn bất thường; tình hình dịch bệnh Covid-19 

trong nước tuy đã được khống chế nhưng việc thực hiện giãn cách xã hội và các 

biện pháp phòng chống dịch những tháng đầu năm đã ảnh hưởng lớn, tác động 

tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn thành phố. 

- Nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh 

tế - xã hội, việc huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế. 

- Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, 

xây dựng trật tự đô thị của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa nghiêm 

túc thực hiện các quyết định xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền. 

- Việc giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp; công 

tác lưu trữ một số hồ sơ qua các thời kỳ không đầy đủ nên khó khăn khi thu thập 

hồ sơ để giải quyết đơn thư của công dân. 

- Khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu tập trung thu vào 6 

tháng cuối năm. Thực hiện gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP 

ngày 19/4/2021 của Chính phủ đối với tiền thuê đất nên các đơn vị chưa thực 

hiện nộp tiền thuê đất theo thông báo. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 



 
 

 17 

- Vai trò của người đứng đầu về thực hiện chức trách nhiệm vụ ở một số 

cơ quan, đơn vị và xã, phường chưa được phát huy; thiếu sự chủ động, tích cực 

trong thực thi công vụ; năng lực, ý thực trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, 

công chức còn hạn chế vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy. 

- Năng lực quản lý dự án của một số xã, phường còn yếu; năng lực thi 

công và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán của một số nhà 

thầu chưa đạt yêu cầu. 

- Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số việc còn chưa quyết liệt, 

chưa kịp thời; công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng nhiệm 

vụ được giao chưa được thường xuyên. 

- Một số cơ quan, đơn vị và xã, phường còn thiếu chủ động trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu còn thấp, chưa kịp thời. Công 

tác phối hợp tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ của một 

số cơ quan, đơn vị hạn chế, như công tác phối hợp lập và thẩm định phương án, 

tham mưu UBND thành phố phê duyệt để triển khai dự án trên địa bàn. 

 

Phần thứ hai 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÕNG - AN NINH 

 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 
 

I. VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, đảm bảo 

phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết HĐND thành phố đã đề 

ra. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng các 

công trình trọng điểm, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư. Thực hiện quyết 

liệt các nhiệm vụ, các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84NQ-CP ngày 29/5/2020 

của Chỉnh phủ, đáp ứng yêu cầu thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế 

- xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh. 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh, không ngừng nâng cao công tác tuyên 

truyền vận động đến các tập thể cá nhân vượt qua dịch bệnh Covid-19 đảm bảo 

các nhu cầu thiết yếu không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá 

đột xuất, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, quản lý thị trường, đảm bảo môi 

trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ. Đẩy 

mạnh công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, các kênh truyền hình, các trang mạng xã hội. 

Thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường, giá cả, phòng chống 

gian lận thương mại, buôn lậu, góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trên địa 
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bàn. Nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tín dụng 

đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế, người dân và phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị của thành phố. 

2. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản và Chăn nuôi 

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường tổ chức sản xuất đảm bảo 

vụ mùa, chỉ tiêu kế hoạch; khuyến khích chăn nuôi gia súc, gia cầm; chủ động 

xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai và kiểm soát chặt 

chẽ tình hình dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khống chế không để Dịch tả 

lợn Châu Phi tái phát, lây lan, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp để tăng đàn 

lợn; tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. 

Tiếp tục chỉ đạo quản lý, chăm sóc và khai thác hiệu quả diện tích cây 

công nghiệp dài ngày; chú trọng quản lý, chăm sóc và mở rộng diện tích cây ăn 

quả theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. 

Tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên lết sản xuất hiện có; 

mở rộng các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Duy trì, nâng cao và phát triển thêm các sản phẩm OCOP; tiếp tục thu 

hút, kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

3. Xây dựng nông thôn mới 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các 

xã, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực 

xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư 

công và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ưu tiên đầu tư các chương 

trình, dự án trên địa bàn xã Pá Khoang nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM đến từng thôn 

bản, triển khai, thực hiện tốt việc xây dựng bản NTM; vận động nhân dân đồng 

thuận tham gia thực hiện các tiêu chí cần ít nguồn lực đầu tư. Duy trì, tiêu trí đối 

với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

4. Công nghiệp - Xây dựng  

Duy trì hoạt động các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phấn đấu 

sản lượng sản xuất công nghiệp đạt 100% kế hoạch, đảm bảo phục vụ nhu cầu 

sản xuất, sinh hoạt và xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục khuyến khích và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp khai thác vật 

liệu xây dựng. Quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khai thác vật liệu 

xây dựng tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động gây ô 

nhiễm môi trường, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo cung ứng vật liệu xây dựng 

trên địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đổi mới công 

nghệ, tìm kiếm và mở rộng thị trường sản phẩm. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 

trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà 

nước đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư;  tăng cường công tác quản lý, 

đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường khai thác các nguồn lực, tạo điều 

kiện thu hút các nhà đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
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các khu dân cư đô thị mới. 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 

60m, dự án hạ tầng khung, dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Điện Biên. 

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trọng điểm. Đôn đốc 

các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ hoàn 

công, nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Thực hiện nghiêm túc 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đối 

với các dự án chậm tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán. Rà 

soát lại danh mục đầu tư công, điều chỉnh, cắt giảm các dự án chưa cấp thiết, bổ 

sung các dự án có tính cấp bách thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2022. 

5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư 

Nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối 

với từng dự án bị chậm trễ; yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, đánh giá cụ thể, sát 

thực các khó khăn, vướng mắc; giải quyết căn bản những tồn tại về thủ tục đầu 

tư và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tăng cường, chấn chỉnh các hoạt động 

trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý chất lượng công trình, 

quản lý giá trong lĩnh vực xây dựng. 

6. Tài chính - Ngân sách 

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp 

chống thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn 

thành về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và 

phát triển các nguồn thu, triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế 

hoạch để tăng thu ngân sách, trong trường hợp hụt thu UBND thành phố sẽ thực 

hiện cắt giảm một số nhiệm vụ chi tương ứng với số hụt thu. Tiếp tục thực hiện 

thực hành tiết kiệm, chống lẵng phí, cắt giảm kinh phí chi hội nghị, công tác phí, 

các nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định tại Văn bản số 

6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính; rà soát, điều chỉnh kế 

hoạch vốn của các công trình, dự án hết nhiệm vụ chi hoặc các dự án không có 

khả năng giải ngân thanh toán sang các công trình dự án có khả năng thanh toán. 

Phấn đấu giải ngân, thanh toán tối đa nguồn vốn được giao; xây dựng dự toán 

ngân sách năm 2022 theo quy định. 

7. Công tác quản lý đô thị 

 Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị; tiếp 

tục thực hiện chỉnh trang đô thị xây dựng môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp. 

Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường 

hợp lẫn chiếm, chiếm dụng hành lang vỉa hè, xây dựng nhà trái phép. Chỉ đạo rà 

soát và điều chỉnh quy chế quản lý đô thị, thực hiện gắn biển số nhà, tên ngõ phố 

theo quy định. 

8. Công tác Tài nguyên và Môi trường 

Thực hiện tốt việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê 

duyệt; tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép 
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cải tạo mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch; rà soát và 

thực hiện cấp đất tái định cư kịp thời cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi để 

thực hiện các dự án theo quy định. Thực hiện thống kê đất đai năm 2021, xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất đai năm 2022; tiếp tục thực hiện kế hoạch giao đất 

giao rừng theo quyết định 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên. 

- Duy trì công tác bảo vệ môi trường, sửa chữa và nạo vét hệ thống thoát 

nước các khu dân cư trên địa bàn; tăng cường giám sát công tác thu gom, vận 

chuyển rác thải trên đường phố và khu công cộng đảm bảo không để rác tồn 

đọng qua ngày; tăng cường công tác quản lý và khai thác công viên trên địa bàn. 

III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Về Giáo dục - Đào tạo 

Tổ chức triển khai thực hiện thời gian, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh và sở GD-ĐT. Tiếp tục phát triển quy mô mạng 

lưới trường lớp, huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường, đảm bảo tỷ lệ trẻ, 

học sinh đi học chuyên cần. Quan tâm phát triển các nhóm trẻ tư thục. Làm tốt công 

tác truyền thông trong giáo dục. Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt 

chuẩn phổ cập của 12/12 xã, phường, nâng cao các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ 

chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022; chuẩn bị mọi điều kiện 

phục vụ năm học mới 2021 – 2022. Tích cực triển khai có hiệu quả chương trình 

giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1,2,6 năm học 2021-2022; duy trì và nâng cao 

chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng. 

2. Về Y tế - Dân số 

Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19; kịp thời 

báo cáo, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh để có các biện pháp ứng phó 

phù hợp. Xây dựng phương án, kịch bản theo diễn biến của dịch để tiếp nhận các 

trường hợp thực hiện cách ly tập trung. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm 

các yếu tố dịch tễ để đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương. 

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế và dân số, chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ 

cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; phát hiện sớm và 

kịp thời, hạn chế tỷ lệ mắc, tử vong, không để dịch lớn sảy ra trên địa bàn. 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đảm bảo chế độ 

chính sách cho khám chữa bệnh BHYT, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các 

đối tượng chính sách. Tăng cường quản lý công tác khám chữa bệnh BHYT, 

chống lạm dụng, trục lợi quỹ  khám chữa bệnh BHYT.  

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công 

tác quản lý các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn; Làm tốt công tác kế hoạch 

hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em, công tác phòng 

chống đuối nước trẻ em. 
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3. Văn hoá - Thông tin, TDTT, Truyền thanh - Truyền hình 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng các 

sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện tốt nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Duy trì và phát triển sâu rộng các hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan, 

đơn vị, các xã, phường; vận động Nhân dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 

tổ chức một số giải thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. 

Đảm bảo thời lượng, chất lượng tiếp, phát sóng các chương trình truyền 

thanh; xây dựng các tin, bài, trang truyền hình cơ sở đưa tin các sự kiện chính 

trị, các ngày lễ lớn, các chương trình, dự án trên địa bàn, tình hình dịch bệnh và 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

4. Lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo 

Tiếp tục phối hợp tạo việc làm cho lao động, giới thiệu thị trường việc 

làm trong nước và thị trường lao động xuất khẩu cho người lao động; mở rộng 

liên kết, xúc tiến đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trong nước. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyển 

sinh, khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo; người có 

công với cách mạng; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số; các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, đối tượng chịu ảnh 

hưởng của dịch covid-19; các chính sách tiền lương, tiền công và bảo hiểm đối 

với người lao động; quan tâm triển khai có hiệu quả việc tổ chức cai nghiện tại 

trung tâm và gia đình, cộng đồng, chủ động phòng chống tệ nạn xã hội. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình xòa đói giảm nghèo, nâng 

cao hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn 

mới; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ hộ dân thoát nghèo; lồng 

ghép các nguồn lực, ưu tiên tập trung hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo xã Pá Khoang, 

đảm bảo đạt theo chuẩn nông thôn mới. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, chính sách của nhà nước đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình, dự án, chính sách lồng 

ghép khác; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính 

sách theo quy định. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Nâng 

cao vai trò, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn 

thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các văn bản của Đảng, nhà nước, của tỉnh, 

của phành phố về công tác tôn giáo. Tập trung giải quyết những kiến nghị 

liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc. Quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng, ngừa 

làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn tổ chức tôn giáo và các điểm nhóm 

sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. 
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IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN; CÔNG TÁC THANH TRA VÀ PHÕNG CHỐNG THAM 

NHŨNG 

1. Tư pháp  

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực. Tuyên truyền có 

hiệu quả các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 

luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, kịp thời hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với 

nhân dân. 

2. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát và đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban liên quan về công tác cải 

cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao trình độ, nhận thức rõ về trách nhiệm 

trong việc thực hiện các thủ tục về cải cách hành chính. Duy trì thực hiện Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại thành phố và các xã, 

phường trên địa bàn; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn và mở rộng tại các xã, phường trên địa 

bàn thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý Nhà nước. 

Thực hiện rà soát, sắp xếp biên chế cán bộ, công chức, viên chức; rà soát 

danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. Tiếp tục rà soát, thực 

hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 

113/2018/NĐ-CP; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 

59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ, đánh giá xếp loại thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 

các xã, phường. 

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các phong 

trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên 

tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

3. Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng 

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được duyệt, kịp thời tổ chức 

thanh tra đột xuất đối với đơn vị có biểu hiện tiêu cực, vi phạm để kịp thời chấn 

chỉnh, phòng chống tham nhũng, tránh thất thoát tài sản nhà nước, chủ động 

phối hợp với các thanh tra ngành, thanh tra cấp trên thuộc địa bàn, lĩnh vực 

thành phố quản lý. Đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết 

luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.  

Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân ngay từ cơ sở. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư còn 

tồn đọng và đơn thư mới phát sinh theo quy định. 
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Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí và phòng 

chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.  

V. CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG - AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI 

 Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch, từng 

bước triển khai và thực hiện thế trận trong khu vực phòng thủ; tổ chức huấn 

luyện, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức  

khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2022.  

 Tăng cường củng cố lực lượng, nắm tình hình ANTT trên địa bàn, không 

để điểm nóng xảy ra; thực hiện tốt các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng 

điểm về kinh tế, chính trị, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa và triệt phá kịp thời 

đối với tất cả các loại tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn 

phức tạp về ANTT theo kế hoạch. 

Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão phường 

Thanh Bình, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Noong Bua và diễn tập khu 

vực phòng thủ cấp thành phố đảm bảo an toàn về người, thiết bị và tài sản, vật 

chất trong diễn tập. 

Duy trì, gìn giữ quan hệ, hợp tác với các đơn vị bạn; tiếp tục tăng cường 

quan hệ và mở rộng hợp tác với các thành viên Hiệp hội đô thị Việt Nam; thành 

phố Luông Pha Băng, huyện Mường Khoa, nước CHDCND Lào; huyện Giang 

Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2021, UBND thành phố trình kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Thành uỷ;  

- TT HĐND thành phố;  

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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