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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 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm  

6 tháng cuối năm 2022 

  

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban KTNS chủ trì 

phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 

2022; trên cơ sở Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022, của 

UBND tỉnh về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2022, và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến 

thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ, GIẢI 

PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN 

1. Các Ban của HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá những kết quả đạt 

được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và thống nhất một số nội dung trọng 

tâm như sau:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thế 

giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ lạm phát toàn cầu; trong 

nước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm; thời 

tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 

nay; giá cả hàng hóa tăng đột biến, đặc biệt là giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, giá 

vật tư nông nghiệp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp. Song với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ 

kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các Ban, Bộ, ngành 

Trung ương, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sự lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, sự phối hợp của Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh, sự quyết tâm của Cấp uỷ, Chính 

quyền các cấp, sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và 

ngoài tỉnh. UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, 

của tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và đồng bộ các giải pháp 

nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 

9/12/2021 của HĐND tỉnh; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 

dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 
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trạng thái bình thường mới và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh 

vực, nổi bật là:  

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2022 ước đạt 6.194,77 

tỷ đồng, tăng 8,81% (xếp thứ hạng 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 

3 trong tổng số 14 tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc) là mức tăng trưởng khá 

cao so với cùng kỳ năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 quý I/2022 tiếp tục 

diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 18,67%, khu vực công nghiệp - 

xây dựng chiếm 18,93%, khu vực dịch vụ chiếm 58,1%. 

(2) Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp, nhiên 

liệu, vật liệu xây dựng tăng cao,... nhưng sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp 

xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển khá ổn định. Khu vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản đạt 1.143,08 tỷ đồng tăng 4,32%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 

1.250,67 tỷ đồng tăng 14,87%; khu vực dịch vụ đạt 3.534,6 tỷ đồng tăng 8,25% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

(3) Số lượng du khách tăng mạnh trong quý II/2022 cho thấy hoạt động du 

lịch đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, với việc tổ chức thành công hàng loạt các sự 

kiện (Tổ chức thực hiện khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng 

không Điện Biên và Dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Thương mại thành phố 

Điện Biên Phủ; Lễ hội Hoa Ban, hoàn thành bức tranh Paranoma; Tổ chức Lễ 

Khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát động 

Chương trình Mái ấm nghĩa tình và tổ chức Lễ phát động trồng cây trên địa bàn 

tỉnh), đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, góp phần quảng bá, tạo 

sức hút cho nhà đầu tư và khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên; tạo hiệu ứng lan toả 

sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. 

(4) Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn, 

nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước đến khảo sát, đề xuất và triển khai thực hiện 

các dự án đầu tư tại tỉnh, như: Đề xuất đầu tư thủy điện tích năng, điện gió, điện 

sinh khối, các dự án phát triển đô thị, các dự án trồng rừng, trồng cây Mắc ca... 

Phối hợp tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không 

Điện Biên; chuẩn bị các thủ tục đầu tư và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý 

giao cho tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng Cao 

tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (thành phố Điện Biên 

Phủ - Nút giao Km15+800/QL.279) theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong 

giai đoạn 2022-2030. 

(5) Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chính sách giảm 

nghèo, tạo sinh kế cho người dân; trong 06 tháng đầu năm, đã vận động hỗ trợ 

làm nhà ở cho các hộ nghèo thông qua Chương trình “Mái ấm nghĩa tình” chào 

mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ từ nguồn vốn xã hội hóa, với 

tổng kinh phí do các tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ là 82,86 tỷ đồng; đã thực 

hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 178 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 
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(6) Công tác phòng chống dịch Covid-19, được triển khai thực hiện quyết liệt 

theo đúng phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19" tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và phù hợp với tình hình 

thực tiễn của địa phương; đã kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục và phát triển 

kinh tế - xã hội, đưa đời sống, sinh hoạt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới. 

(7) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt công tác thông tin 

truyền truyền, quảng bá giới thiệu về Điện Biên đã tạo được sức hút và sự quan tâm 

của du khách trong nước và quốc tế, của doanh nghiệp đến với Điện Biên; tuyên 

truyền có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền 

lợi dụng dịch bệnh Covid-19 cũng như việc thực hiện các chủ trương chính sách của 

Đảng và nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo; thông qua đó 

nhận thức, ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh, đời sống tinh 

thần được nâng lên, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong và ngoài tỉnh. 

(8) Công tác tư pháp, nội vụ, thanh tra, phòng chống tham nhũng, cải cách 

hành chính, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực, đã chỉ đạo tổ 

chức thành công thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phó các sở ngành tỉnh 

và kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, 

công khai, minh bạch. Công tác dân tộc, Tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đời 

sống đồng bào Dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn 

dân được tăng cường, phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững 

an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

(9) Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, nhất 

là đường biên, mốc giới giáp Trung Quốc. Triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ 

án lớn về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Kịp thời phát hiện, xử lý các 

trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn di cư tự do, vi phạm quy chế biên 

giới. 

2. Các Ban của HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân  mà UBND tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra trong báo 

cáo: Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ 4 nội dung về: đầu tư công, Quy hoạch, 

mạng xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã được UBND tỉnh và các sở 

ngành giải trình làm rõ và tiếp thu trong cuộc họp thẩm tra và đã được các thành 

viên Ban thống nhất. 

3. Các Ban của HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng 

cuối năm 2022 đã nêu trong báo cáo. Đồng thời có ý kiến như sau:  

Trong 6 tháng cuối năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều những khó khăn 

thách thức đan xen với những thời cơ và thuận lợi; vì vậy đề nghị UBND tỉnh 

tiếp tục có những chương trình, kế hoạch, cụ thể linh hoạt thực hiện tốt những 

giải pháp đã nêu trong báo cáo và quan tâm một số nội dung sau: 
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(1) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục và đầu tư xây 

dựng các dự án trọng điểm của tỉnh như: khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, 

tuyến đường cao tốc Sơn La – Điện Biên- Cửa khẩu Tây trang (giai đoạn 1), dự 

án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Điện Biên …, các dự án đầu tư công sử 

dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương; các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025; năm 2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn 

được giao. Tiếp tục chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng 

mắc để tạo điều kiện tối đa thu hút, triển khai các dự án đầu tư từ các nguồn lực 

đầu tư ngoài ngân sách của các nhà đầu tư tạo động lực phát triển cho tỉnh.  

(2) Chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời hướng dẫn hoàn thiện 

các thủ tục về đất đai của các tổ chức (Doanh nghiệp, HTX) và xử lý nghiêm các 

vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức và các hộ gia đình trên địa 

bàn tỉnh; khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Điện 

Biên, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2021-2030, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các dự án trọng điểm, dự án lớn của các tập đoàn đầu tư vào tỉnh. 

(3) Tiếp tục huy động các nguồn lực, quan tâm đầu tư hệ thống kết câu hạ 

tầng phục vụ du lịch và xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hoạt động du lịch 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

(4) Đẩy nhanh tiến độ triển khai tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tạo nguồn thu theo kế hoạch của UBND tỉnh để 

triển khai thực hiện các dự án  trọng điểm của tỉnh. 

(5)  Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các ngành tiếp tục làm tốt công tác: 

thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết các đơn thư  KN, TC, kiến 

nghị, đề nghị của công dân đặc biệt là các vụ việc đơn thư kéo dài, đơn thư chưa 

được giải quyết  hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. 

(6) Có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng 

viễn thông, mạng xã hội để gọi điện thoại, nhắn tin… cho vay tín dụng đen, lừa 

đảo người dân. Làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả bộ quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội để ngăn ngừa các hành vi vi phạm từ việc sử dụng 

mạng. 

(7) Tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát 

hiện, xử lý, kiến nghị xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn 

phù hợp, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức thực 

hiện, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân ( Sipas), chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công ( PaPi) trên địa bàn tỉnh.  

II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH  6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2022 

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

nghị quyết được xây dựng trên cơ sở, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo 
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Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 9/12/2021của HĐND tỉnh về phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và phù hợp với chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tiễn phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Dự thảo Nghị 

quyết được xây dựng bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo qui định 

của pháp luật. 

2. Các Ban của 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 6 tháng cuối năm 

2022 trong dự thảo Nghị quyết; một số nội dung về câu, từ đã được UBND tỉnh 

tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (Có 7 nội dung về câu, 

từ, bổ sung một số nội dung về công tác dân tộc, tôn giáo...). 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 

năm 2022, Ban KT- NS trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Các Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CV KTNS. 

 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                        Lỳ Thị Phương Diện 
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