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         UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
                               

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                  

       Điện Biên Phủ, ngày      tháng     năm 2021 

 

                                             BÁO CÁO 
Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021 
 

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIX; Nghị quyết Đại Đại biểu Đảng bộ thành 

phố Điện Biên Phủ lần thứ VII; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 5 năm thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2021-2025, trước bối cảnh 

đại dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh 

hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội, 

ngoài ra tình hình thời tiết cũng diễn biến phức tạp cùng với  đó là ảnh 

hưởng của dịch tả lợn Châu Phi tái phát đã tác động trực tiếp đến  đời sống 

của nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội của thành phố. Trước bối cảnh đó, UBND thành phố đã chủ 

động bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh và của Thành ủy; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2021, UBND thành phố báo cáo kiểm điểm, đánh giá 

kết quả công tác chỉ đạo điều hành sáu tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 

giải pháp trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành sáu tháng cuối năm 2021 

với các nội dung sau:  

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

  I. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Về thực hiện Chương trình công tác của UBND thành phố 

- Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành chương trình công tác 

chỉ đạo điều hành năm 2021; tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai giải pháp 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên UBND và các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây 

dựng chương trình, kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. 

- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đang tác động ảnh 

hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ảnh hưởng đến kết 

quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Tuy nhiên, UBND thành phố đã chủ 

động bám sát sự chỉ đạo điều hành và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, 

nghị quyết của Tỉnh, Thành ủy, tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, các giải 

pháp điều hành đảm bảo phù hợp với từng thời điểm, để phấn đấu hoàn thành 

cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.  
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1.2. Về chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 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. Phối hợp thực hiện 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.  

- 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 giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Chỉ đạo 

rà soát, lập niêm yết danh sách cử tri tại các trụ sở UBND cấp xã và tại 

những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu đảm bảo quy định và theo 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

1.3. Việc chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19 

- UBND thành phố chỉ đạo và 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 và thành lập các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát 

phát hiện kịp thời công dân đến về từ các địa bàn, vùng có dịch. 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. 

- Công tác bảo đảm phòng chống dịch trước, trong và sau cuộc 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. 

1.4. Việc tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn 

Xác định, thực hiện các dự án trọng điểm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 

trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt đối với các dự án thuộc dự án nâng cấp, mở 

rộng Cảng hàng không Điện Biên, dự án đường 60m và dự án hạ tầng khung dọc 

trục đường 60m. Do đó UBND thành phố đã chỉ đạo cũng như huy động tổng 

lực cho thực hiện dự án trọng điểm. UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ 
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thể trong lãnh đạo UBND để thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công các 

công trình dự án. Chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực 

hiện từng tuần, từng tháng, thực hiện giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến 

đó, có vướng mắc phải kịp thời báo cáo và tham mưu báo cáo cấp có thẩm 

quyền cho hướng xử lý, trong quá trình tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 

phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu, đồng thuận về 

các chế độ chính sách, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đồng thời củng cố hồ 

sơ để thực hiện cưỡng chế khi thật cần thiết. Chỉ đạo các đơn vị và nhà thầu 

hoàn thiện hồ sơ trình tự thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định, thực hiện thi 

công các công trình dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu từng dự án. 

II. Chỉ đạo, điều hành theo lĩnh vực 

4.1. Về kinh tế 

 - Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện 

cho tất cả các thành phần kinh tế, các hộ kinh doanh cá thể, các ngành nghề sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn kinh 

doanh thuận lợi theo hướng văn minh đô thị, đảm bảo môi trường, trật tự đô thị. 

Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên phát triển kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật đô thị, du lịch, thương mại.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để thi công các dự án 

trọng điểm trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thi công xây dựng các dự án 

theo đúng kế hoạch; triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời 

hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để giải 

ngân thanh toán vốn. 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách đảm bảo quy 

định phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; 

tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách; thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về quản lý biên chế và tài chính của các cơ quan, đơn vị.  

- Tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ Đông - Xuân đảm bảo năng suất 

và sản lượng; chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật 

nuôi, khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chỉ đạo làm tốt công tác 

quản lý bảo vệ rừng, chủ động phòng chống cháy rừng; tiếp tục triển khai thực 

hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn và phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn. 

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất đai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai Quy hoạch để thực hiện các dự án; 

công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021; thực hiện tốt công tác cấp 

giấy CNQSDĐ cho nhân dân. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoàn thiện lập quy hoạch 

sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

rà soát các loại đất không phải là rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra 

ngoài quy hoạch. Triển khai thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 
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địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại các xã Nà 

Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng.  

- Tiếp tục phối hợp với sở Xây dựng thỏa thuận, quy hoạch và điều chỉnh 

một số khu, điểm quy hoạch phục vụ xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chung; 

triển khai và lập các đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. 

Tiến hành rà soát các quy hoạch chi tiết đã hết thời hạn để trình điều chỉnh hoặc 

hủy bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế để có căn cứ cấp phép cho nhân dân 

xây dựng nhà ở. Tiếp tục triển khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô 

thị phía Đông phường Nam Thanh và quy hoạch chi tiết khu dân cư Huổi Phạ, 

phường Him Lam. Thực hiện các dự án: về chỉnh trang đô thị, sửa chữa, bảo 

dưỡng, nâng cấp hệ thống thoát nước, trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến 

đường nội thị. Thực hiện kiểm tra xây dựng đô thị và quản lý sử dụng đất đai, 

phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. 

4.3. Văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đảm bảo 

theo kế hoạch; tiếp tục đầu tư sửa chữa trường, lớp học và mua sắm bổ sung 

trang thiết bị dạy học theo kế hoạch; duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học 

đúng độ tuổi và phổ cập THCS theo kế hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, 

nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung xây dựng và duy trì các trường chuẩn 

quốc gia.  

- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, thể thao chào 

mừng kỷ niệm các ngày lễ, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến nhân dân trên địa 

bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y 

tế - dân số; kiểm soát tình hình dịch bệnh, từng bước tăng cường cán bộ y tế có 

chuyên môn cao cho tuyến cơ sở để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho 

nhân dân; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra VSATTP trên địa bàn. 

- Tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, nhân 

dịp kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...;triển khai thực hiện công tác 

xoá đói giảm nghèo, công tác cai nghiện ma túy đảm bảo theo kế hoạch. 

4.4. Quốc phòng - An ninh, thanh tra, tư pháp 

Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy mạnh 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, 

ra quân huấn luyện, diễn tập các phương án bảo vệ địa phương theo kế hoạch.  

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm; tổ chức các đợt cao điểm 

truy quét các đối tượng phạm tội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các 

sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới thăm và làm việc trên 

địa bàn; giữ vững ANCT, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện công 

tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch. 
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III. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

UBND thành phố đã chỉ đạo điều hành sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, 

phương thức điều hành chặt chẽ, đúng quy định, có đổi mới, sát thực tế, hiệu 

quả cao được thể hiện qua những kết quả quan trọng, đó là: Kinh tế duy trì phát 

triển ổn định; hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư; công tác quy hoạch, quản 

lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường; sản xuất 

nông nghiệp phát triển khá; sự nghiệp giáo dục, văn hoá, y tế tiếp tục phát triển; 

an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững, ổn định. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Tiến độ triển khai thực hiện ở một số công trình dự án còn chậm, thu 

ngân sách còn đạt thấp, công tác chỉ đạo điều hành ở một số việc còn chưa quyết 

liệt, việc kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc, có 

việc chưa sâu sát. 

- Năng lực của một số ít công chức, viên chức còn hạn chế; việc phối hợp 

của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa chặt chẽ; một số nhân dân vẫn 

chây ỳ, đòi hỏi các chế độ chính sách ngoài quy định, gây khó khăn trong công 

tác GPMB. 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn, không để dịch bệnh phát sinh mới và lây lan ra diện rộng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Tập trung quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đảng các cấp. Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND, 

UBMTTQ, các đoàn thể; sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với 

phường, xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.  

2. Thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, của Thành ủy, sự 

phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh, sự tham gia của các nhà doanh 

nghiệp, sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 

thành phố. 

3. Thực hiện các biện pháp thu ngân sách đảm bảo theo quy định, tiếp tục 

thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất. Nâng cao chất 

lượng công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng và đô thị. Thực hiện quản lý 

sử dụng đất đai chặt chẽ theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác tổ chức bộ 

máy, cán bộ; rà soát và áp dụng các thủ tục hành chính Nhà nước mới ban hành; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. 

5. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của UBND tới các cơ quan, 

đơn vị; kết hợp giao nhiệm vụ cụ thể với kiểm tra sâu sát; tăng cường công tác 
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chấn chỉnh đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan thuộc thành phố để nâng cao hiệu quả giải quyết công 

việc ở các cơ quan, đơn vị. 

6. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ, hướng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.  

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ;  

- TT HĐND thành phố;  

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- VP Thành ủy, VP HĐND&UBND TP; 

- Các phòng, ban, UBMTTQ các đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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