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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022, tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh,  Ban Kinh tế - ngân 

sách HĐND tỉnh thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh năm 2022, và dự thảo Nghị quyết “Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022”; trên cơ sở Báo cáo số 393/BC-

UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 

1. Tình hình thực hiện 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung như báo cáo 

của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022, Báo cáo được đánh giá chi tiết, công phu, đã bám 

sát vào các chỉ đạo của chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; nghị quyết của 

Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và sát với tình hình thực tế hiện nay; thể hiện sự chủ 

động, linh hoạt, tích cực trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền địa 

phương, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung như sau:  

Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất 

nước đó là: tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và 

HĐND các cấp; là năm đầu tỉnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết nhiệm kỳ mới 

của Trung ương và địa phương; trong bối cảnh trong nước và thế giới, đại dịch 

Covid-19 tiếp tục bùng phát nhiều đợt trên diện rộng, kéo dài và ngày càng phức 

tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh 

bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn. Bên cạnh 

đó thiên tai, lũ lụt diễn biến thất thường; dịch bệnh trên đàn vật nuôi tái phát nhiều 

nơi, nguồn vốn đầu tư công trung hạn được trung ương giao chậm,…song với sự 

lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự 

đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân 

tộc, cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã đạt được nhiều kết 
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quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ở 

một số nội dung trọng tâm sau:  

(1) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, 

chủ động, linh hoạt, khống chế nhanh, kiểm soát tốt các đợt dịch bệnh trên địa 

bàn theo chỉ đạo của trung ương và giải pháp của tỉnh, kịp thời chuyển trạng thái, 

phương thức phòng chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ bằng một số giải pháp cụ thể như: triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động phòng chống covid-19 bằng các phần mềm; 

bệnh viện dã chiến, các phòng hồi sức tích cực đã nhanh chóng được thành 

lập,…đã giảm tác động ảnh hướng xuống mức thấp nhất để tạo điều kiện phát 

triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ 

người dân, doang nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 theo 

các nghị quyết của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

(2) Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt; huy động nguồn lực 

từ các thành phần kinh tế tiếp tục đà tăng cao. Thu hút đầu tư chuyển biến rất tích 

cực, nhận được sự quan tâm khảo sát, đăng ký đầu tư của nhiều nhà đầu tư, tập 

đoàn lớn. Lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại từng bước được phục hồi, 

lấy lại đà tăng trưởng; đặc biệt giao thông hàng không có điểm nhấn mới với việc 

sử dụng tàu bay hiện đại, mở đường bay mới đến các trung tâm kinh tế lớn nhất cả 

nước bằng phương thức bay hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi cho kết nối và phát 

triển.  

(3) Kinh tế các tháng cuối năm có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục xu hướng 

tăng trưởng tích cực, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 6,02% 

so với năm 2020, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,31%, xây 

dựng, công nghiệp tăng 11,1%, dịch vụ tăng 4,65%. GRDP bình quân đầu người 

ước đạt 34,5 triệu đồng /người/năm, tăng 3,97% so với năm 2020. Thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn vượt dự toán giao, tăng cao so với năm 2020 (đạt 117,83% 

dự toán HĐND tỉnh giao). Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và có 

nhiều chuyển biến tích cực, tổng sản lượng lương thực đạt 102,4% kế hoạch, tăng 

3,61% so với năm 2020.  

(4) Tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm được đẩy nhanh như: dự án giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch các điểm tái định cư thực hiện 

nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên có quy mô lớn, phức tạp; khơi thông 

điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài nhiều năm như: dự án đường 

60m, dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, Hồ chứa nước Ẳng Cang,... được dư luận trong 

Nhân dân đồng tình ủng hộ cao, tạo hiệu ứng lan toả sâu rộng, thay đổi về nhận 

thức tích cực đến các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

(5) Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,94%, là 

tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao thứ 12 trong cả nước; duy trì và nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính. Hoạt động kiểm tra, thanh tra tiếp tục được tăng cường và đạt kết 

quả tích cực. Triển khai các chương trình dự án, chính sách dân tộc đến với đồng 
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bào dân tộc thiểu số kịp thời, hiệu quả.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

(6) Các chính sách an sinh - xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, nhất là 

các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19; Giáo dục đào tạo được quan tâm, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi 

THPT Quốc gia; linh hoạt trong việc chỉ đạo hoạt động dạy học đảm bảo thích ứng 

an toàn, hoàn thành chương trình kế hoạch năm học; chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

văn hóa thể thao, phát thanh truyền hình có nhiều tiến bộ. 

 (7) Quốc phòng được giữ vững ổn định, An ninh - chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn được đảm bảo như kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến 

việc xây dựng hàng rào biên giới Việt – Trung do trung Quốc thực hiện tuân thủ 

theo hiệp định và các văn bản liên quan; đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công 

cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Mường nhé,... 

2. Tồn tại hạn chế: 

UBND tỉnh đã nghiêm túc và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 

quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ban kinh tế Ngân sách 

HĐND tỉnh nhất trí với các tồn tại, hạn chế trong báo cáo số 393/BC-UBND ngày 

03/12/2021 của UBND tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO 

QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2022 

 Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, 

Ban đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm một số 

nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung 

cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số gia nhập thị trường,…đồng thời, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong tình 

hình đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp vừa phòng, chống, kiểm soát 

dịch bệnh vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, do đó cần xây dựng kịch 

bản tăng trưởng trong năm 2022 để đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp, khả thi 

đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong tình hình mới.  

2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn vốn các dự án đầu tư công, đảm bảo hiệu 

quả, tránh dàn trải, kết hợp với nâng cao chất lượng quản lý đầu tư để tăng hiệu 

quả sử dụng vốn NSNN; kiểm soát chặt chẽ từ các bước chuẩn bị đầu tư đến quyết 

toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý những 

trường hợp vi phạm về thủ tục đầu tư, chất lượng công trình; tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương 

đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhất là các dự án trồng cây Mắc ca, hạ tầng đô 

thị,… 
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3. Kiểm soát chặt chẽ và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Củng cố hệ thống thủy lợi, các công 

trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

4.  Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp trên 

địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong việc thực hiện thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.  

5. Tiếp tục nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động dự báo có phương án 

phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; có các giải 

pháp đồng bộ để thực hiện việc tiêm chủng sớm, kịp thời vắc xin cho trẻ em.  

 6. Quan tâm đến công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong 

giai đoạn 2021 - 2025; có giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn 

diện và chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia. 

 7. Xây dựng phương án mở cửa đón khách du lịch khi dịch bệnh được kiểm 

soát, áp dụng biện pháp phù hợp trong phòng chống dịch Covid-19 nhằm kích cầu, 

thu hút khách du lịch đến Điện Biên; Quan tâm đến việc trùng tu, tôn tạo các công 

trình, điểm di tích lịch sử nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ; triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu, an toàn, 

an ninh mạng phục vụ công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. 

8. Thực hiện các chỉ tiêu cai nghiện ma túy cơ bản đạt so với kế hoạch, tuy 

nhiên công tác cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình và cộng đồng mới chỉ dừng 

ở giai đoạn điều trị cắt cơn nghiện, thời gian cai nghiện ngắn; Tỷ lệ tái nghiện sau 

cai nghiện chiếm trên 90%. Việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản 

lý đối tượng cai nghiện ma túy và việc thực hiện thu các khoản đóng góp của 

người nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại gia đình và 

cộng đồng chưa đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh. Công tác quản lý thực hiện các biện pháp 

bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù tại một 

số địa phương chưa thực sự được quan tâm.  

9. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã ban hành các 

quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II,III; tuy nhiên theo quy định, 

các xã khu vực II, khu vực III đã được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã 

khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực II, khu vực III. 

Như vậy, một số chính sách an sinh xã hội như chế độ bảo hiểm y tế, chính sách 

hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và một số chế độ của cán bộ, công chức... không 

được tiếp tục thụ hưởng; nhưng trên thực tế cuộc sống của người dân, nhất là 

người dân tộc thiểu số ở các xã này vẫn còn rất khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập 

thấp,...  

10. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 57/NĐ-CP, ngày 
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9/5/2017 của Chính phủ về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với 

trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên DTTS rất ít người. Đặc biệt quan tâm đến công 

tác tuyển sinh vào các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh, cần lưu ý ưu 

tiên tuyển sinh các em là người dân tộc rất ít người của tỉnh để đào tạo nguồn nhân 

lực là người DTTS cho tỉnh. 

11. Tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác Dân tộc, Tôn giáo. 

Quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, 

chuyên môn đối với công chức làm công tác Dân tộc, Tôn giáo nói chung và quản 

lý thực hiện chương trình, dự án chính sách dân tộc nói riêng, nhất là ở cấp cơ sở. 

III. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2022 

1. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. Dự thảo 

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; chỉ thị số 20/CT-

TTg, ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV và Nghị quyết số:  186 /NQ-HĐND ngày 8/12/2020  của HĐND tỉnh về mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh  5 năm giai 

đoạn  2021-2025 để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022 là phù hợp với các quy định hiện hành và tình 

hình thực tế tại địa phương. 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung của dự 

thảo Nghị quyết kèm theo báo cáo số: 393/BC-UBND ngày 03/12/2021 của 

UBND tỉnh. 

3. Về thể thức văn bản: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là Báo cáo trẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và dự thảo nghị quyết mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 tỉnh 

Điện Biên.   

Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP. HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CV KTNS. 

 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
Lỳ Thị Phương Diện 
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