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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1. Tên đề tài  

Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện, đề xuất các giải pháp và xây dựng cơ 

sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Điện Biên. 

2. Cấp quản lý 

 Cấp quản lý là cấp tỉnh, cơ quan quản lý là Sở khoa học và công nghệ. 

3. Chủ nhiệm đề tài 

 Chủ trì thực hiện: TS. Lê Trần Chấn 

4. Tổ chức chủ trì đề tài 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh 

thổ -  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

5. Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài 

- Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

- Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam     

- Viện Địa Chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam     

- Các sở ban ngành, UBND các xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

6. Lý do thực hiện đề tài 

Điện Biên là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, với diện tích tự nhiên 

9.541,25 km2, gồm 8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố, dân số 557.411 người (năm 

2016), mật độ trung bình 58,4 người/km2,  giao thông đang từng bước được cải 

thiện, góp phần kết nối tạo động lực cho các phát triển trong tỉnh. Tuy nhiên, 

vẫn còn ở một số huyện như Mường Nhé, Điện Biên Đông, giao thông kém 

phát triển, việc đi lại khó khăn là một cản trở cho phát triển kinh tế các vùng 

trong tỉnh. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và cửa khẩu quốc tế Huổi Puốc là 

huyết mạch quan trọng giao lưu kinh tế của vùng Tây Bắc với Lào. Cửa khẩu 

A Pa Chải (Mường Nhé) chưa đóng vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế 
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với các nước láng giềng, do ở cả 2 phía đều chưa có các cơ sở phát triển kinh 

tế và cơ sở hạ tầng. 

Với vị thế địa lý được đánh giá có nhiều lợi thế, cùng với tiềm năng tài 

nguyên thiên nhiên, song do cơ sở hạ tầng chưa phát triển, kinh tế còn yếu kém 

nên chưa phát huy được các thế mạnh. Lao động tỉnh Điện Biên cho đến nay 

chủ yếu vẫn là lao động nông thôn. Năm 2016 dân số nông thôn là 473.399 

người, chiếm 84,93% dân số tỉnh. Trong đó ba huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và 

Điện Biên có 100% dân số sống ở nông thôn. Trong giai đoạn 2011 – 2015, sản 

xuất nông nghiệp tỉnh Điện Biên phát triển khá nhanh và ổn định, dần dần đáp 

ứng được nhu cầu lương thực thực phẩm tại chỗ, đồng thời tạo ra sản phẩm 

hàng hóa bán ra thị trường ngoài tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 

này đạt khoảng 29,2%/năm. Cơ cấu trong nội bộ của ngành cũng có sự chuyển 

dịch, tuy nhiên sự chuyển dịch này không rõ ràng, trong đó trồng trọt vẫn chiếm 

vị trí chủ đạo của ngành. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất ngành Nông-Lâm-

Thủy Sản là 3.430.791 triệu đồng (theo giá so sánh 2010) tăng 118.808 triệu 

đồng so với năm 2015. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá hiện 

hành) là 3.002.592 triệu đồng, chiếm 67,81% tổng GTSX ngành nông nghiệp; 

GTSX ngành chăn nuôi là 1.388.328 triệu đồng, chiếm 31,36%; dịch vụ và các 

hoạt động khác là 36.761 triệu đồng, chiếm 0,83%. Sản lượng lương thực có hạt 

bình quân đầu người của tỉnh Điện Biên năm 2016 bình quân là 455.6 

kg/người/năm, tăng 12,9 kg/người so với năm 2011. Sản lượng lương thực bình 

quân đầu người cao nhất ở huyện Điện Biên (807,9 kg/người/năm), huyện Tuần 

Giáo là 453,1 kg/người/năm; huyện Điện Biên Đông là 446,2 kg/người/năm, 

huyện Mường Ảng là 392,7 kg/người/năm. Thành phố Điện Biên Phủ và thị xã 

Mường Lay là hai địa phương có sản lượng lương thực bình quân thấp nhất, 

nguyên nhân là do diện tích trồng cây lương thực của hai địa phương này rất ít.  

Hiện tại, diện tích lúa nương còn chiếm một tỷ trọng rất lớn và liên tục tăng 

trong những năm gần đây. Năm 2016 diện tích lúa nương toàn tỉnh là 23.625,4 

ha, chiếm 29,50% tổng diện tích cây lương thực có hạt. Lúa nương trồng tập 
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trung ở các huyện Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo, Điện 

Biên và Tủa Chùa. 

Với những điều kiện thuận lợi, cùng những thành tích trong phát triển 

nông nghiệp, với những mong muốn nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa 

dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống 

chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và phát triển, 

cùng với tinh thần quyết định số 27/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 01 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ. Việc "Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện, đề xuất các 

giải pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên" là rất cần thiết. 

7. Mục tiêu của đề tài 

- Góp phần đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, xây dựng nông thôn mới 

và phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực nông thôn trong giai đoạn mới. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá các quá trình thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên. 

8. Nội dung nghiên cứu khoa học 

- Điều tra khảo sát: 

+ Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu, số liệu chương trình xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Điện Biên; 

+ Điều tra, khảo sát các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nông 

thôn tỉnh Điện Biên. 

-  Tổng quan về nông thôn mới 

- Nghiên cứu, đánh giá nguồn lực tự nhiên nông thôn tỉnh Điện Biên 

- Nghiên cứu, đánh giá điều kiện kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Điện Biên 

- Đánh giá hiện trạng chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện 

Biên 

- Đánh giá những lợi thế phát triển 
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- Đánh giá những thách thức phát triển 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình thực hiện 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

- Xây dựng hệ thống bản đồ: Bản đồ đánh giá hiện trạng thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên. 

9. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

9.1. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống: Cách tiếp cận là đặt các đặc điểm, điều kiện và thực 

tế địa phương trong một hệ thống, phân tích đánh giá tổng hợp những tác động 

của chúng liên quan tới công tác quản lý, thực hiện chương trình NTM... 

- Tiếp cận từng hợp phần nghiên cứu: Để giải quyết những yêu cầu của 

đề tài, ở đây cần thiết phải có nhiều các môn khoa học, địa chất, đất, thuỷ văn, 

khí hậu...Mỗi môn khoa học này độc lập nghiên cứu để phục vụ cho mục đích 

XDNTM. Thông qua những nghiên cứu độc lập mỗi hợp phần đều đưa ra các 

đặt các đặc điểm, điều kiện...Trên cơ sở đó việc đánh giá tổng hợp sẽ là bao quát 

và khả thi nhất. 

- Tiếp cận sinh thái (nhìn từ góc độ sinh thái): Là những phân tích, đánh 

giá theo sự kết hợp hài hoà các lĩnh vực kinh tế – xã hội – môi trường theo 

hướng bền vững hơn về mặt sinh thái, nhằm giảm thiểu tới mức tối đa các tác 

động ảnh hưởng xấu của quá trình khai thác và sử dụng lãnh thổ, phục vụ thực 

hiện chương trình NTM. 

- Tiếp cận phát triển bền vững: Tiếp cận phát triển bền vững được nhìn 

nhận để tránh ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển kinh tế sau này, bao gồm 

quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất 
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lượng môi trường sống; phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình NTM 

trong khả năng giới hạn của các hệ sinh thái.  

- Kết hợp lý luận với thực tiễn: Kết hợp lý luận với thực tiễn là một biện 

chứng khoa học để các giải pháp đề xuất có cơ sở khoa học và thực tiễn cao. 

9.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để có thể hoàn thành được các nội dung nghiên cứu, đề tài sẽ sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau đây: 

- Các phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa truyền thống: Khảo sát 

thực địa nhằm thu thập đầy đủ các tài liệu, số liệu, về địa chất, khoáng sản, vỏ 

phong hoá, đất, nước, khí hậu, rừng… các tài liệu, số liệu về hiện trạng thực 

hiện chương trình NTM tỉnh Điện Biên. 

- Các phương pháp thống kê, kế thừa truyền thống: Thu thập đầy đủ các 

tài liệu, số liệu có liên quan về hiện trạng thực hiện chương trình NTM tỉnh 

Điện Biên.  

- Phương pháp điều tra lịch sử và phỏng vấn điều tra xã hội học: Điều tra 

trong nhân dân về các điều kiện tự nhiên, các dạng tai biến thiên nhiên, các tài 

liệu về kinh tế xã hội, về phong tục tập quán, phương thức canh tác, biến đổi về 

thời tiết, khí hậu, bản sắc văn hoá dân tộc … Trên cơ sở phân tích lựa chọn các 

vùng điển hình có thể tìm được nhiều tri thức bản địa và mô hình thích hợp với 

điều kiện kinh tế – xã hội và tập quán tiến bộ của địa phương.  

- Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp: Nhằm phân tích, đánh giá 

tổng hợp việc thực hiện chương trình NTM tỉnh Điện Biên. 

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, xin ý kiến của các chuyên 

gia, các cán bộ khoa học, các nhà quản lý, kinh doanh, đặc biệt chú ý tới ý kiến 

của các cán bộ địa phương về việc thực hiện chương trình NTM của tỉnh Điện 

Biên. 

- Phương pháp chi phí – lợi ích: Phương pháp này tính toán, so sánh và 

đánh giá lợi ích của việc thực hiện chương trình NTM và những ảnh hưởng của 

nó tới môi trường, sức khoẻ con người….  
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9.3. Kỹ thuật sử dụng 
- Kỹ thuật quan trắc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường. 
- Kỹ thuật mới về tin học và mô hình hoá với công cụ máy tính để xử lý 

dữ liệu thu thập, điều tra, khảo sát và nghiên cứu. 
- Kỹ thuật thông tin địa lý (GIS): Để phân tích hiện trạng, dự báo diễn 

biến các hợp phần tài nguyên và môi trường, xây dựng các bản đồ…. 
- Kết hợp các phương pháp nghiên cứu thông thường với các kỹ thuật mới 

về tin học và viễn thám. Kỹ thuật thống kê, phân tích, tổng hợp, mô hình hoá 
với công cụ máy tính để xử lý dữ liệu thu thập, điều tra, khảo sát và nghiên cứu. 

- Kỹ thuật khai thác thông tin trên mạng Internet để lấy các tài liệu và tư 

liệu có liên quan ở nước ngoài, trong nước và của tỉnh Điện Biên. 

9.4. Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo 

 Đề tài lần đầu tiên đã đưa các vấn đề, các điều kiện vào hệ thống phân 

tích, đánh giá, cùng công cụ GIS. 

10. Cơ sở pháp lý của đề tài 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương 

trình Nghị sự 21 của Việt Nam); 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới; 

- Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020; 

- Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ Sửa đổi một số tiêu chí của bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; 
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- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 

tháng 4 năm 2011 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện QĐ số 800/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của Ban chấp hành đảng bộ 

tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-

2015, định hướng đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 614/ QĐ-UBND ngày 04/06/2011 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2020; 

- Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; 

- Báo cáo số 746/BC-SNN ngày 11/07/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên; 

- Báo cáo số 90/BC-SNN ngày 01/02/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Điện Biênvề xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 

2010-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Điện Biên. 

- Quyết định 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính Phủ ban 

hành kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về 

phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020. 
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- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020. 

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của hội đồng nhân dân 

tỉnh Điện Biên về chương trình xây dựng nông thôn mới. 

11. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

11.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 

Đề tài góp phần hệ thống hóa lý luận về nông thôn, nông thôn mới trong 

thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đây là đóng góp 

lớn của đề tài. Các phương pháp nghiên cứu hiện đại (cả định lượng và định 

tính) được áp dụng trong nghiên cứu quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ được 

kiểm định và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và vấn đề nghiên cứu. 

Đồng thời, đề tài mở ra hướng mới trong nghiên cứu, đánh giá hiện trạng 

thực hiện chương trình nông thôn mới trên cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu 

bằng công nghệ GIS. Những giải pháp của đề tài có thể áp dụng nghiên cứu cho 

một số tỉnh, vùng trong cả nước có đặc điểm và điều kiện tương tự. 

11.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

Kết quả của đề tài sẽ là nguồn tài liệu và cơ sở quan trọng cho cơ quan chủ 

trì trong việc quản lý, thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới trong 

toàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời kết quả của đề tài cũng giúp cho các cơ quan có 

thẩm quyền tham khảo khi hoạch định chính sách phát triển nông thôn mới nhằm 

chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất. 

11.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 

 Trên phương diện kinh tế, kết quả nghiên cứu của đề tài với những giải 

pháp khả thi được áp dụng sẽ mang lại việc làm ổn định, thu nhập cao và bền 

vững hơn, cải thiện từng bước chất lượng cuộc sống cho người nông dân.  

 Trên phương diện xã hội, những giải pháp được thực hiện sẽ góp phần 

thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên, thu hút sự tham 
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gia của các nhà doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và cải thiện chất lượng cuộc 

sống, tăng thêm niềm tin của người nông dân vào Đường lối, Chủ trương của 

Đảng và Nhà nước; 

 Trên phương diện môi trường, những giải pháp được thực hiện sẽ góp phần 

cải thiện chất lượng môi trường sống và môi trường sản xuất của người dân. 

12. Các kết quả và sản phẩm giao nộp 

 Các kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

- Các báo cáo chuyên đề; 

- Báo cáo tổng hợp; 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu; 

- Hệ thống bản đồ. 

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NÔNG THÔN MỚI 

I.1. TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN THẾ GIỚI 

 1. Ở Mỹ phát triển ngành “Kinh doanh nông nghiệp”, phản ánh bản 

chất tập đoàn lớn của nhiều doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế Mỹ 

hiện đại. 

 2. Trung Quốc xuất phát từ một nước nông nghiệp, từ đầu những năm 80 

của thế kỷ XX, Trung Quốc đã chọn hướng phát triển nông thôn bằng cách phát 

huy những công xưởng nông thôn thừa kế được của các công xã nhân dân trước 

đây, thay đổi sở hữu và phương thức quản lý để phát triển mô hình “công 

nghiệp hưng trấn”. Xây dựng NTM ở Trung Quốc tạo nên một hình ảnh mới đầy 

ấn tượng về một “nông thôn Trung Quốc” đầy vẻ đẹp tráng lệ. 

 3. Nhật Bản: Kinh nghiệm của Nhật Bản trong công cuộc XDNTM, gồm 

có: xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ ngành nông nghiệp và 

XDNTM; chính phủ Nhật Bản tích cực tham gia và đầu tư kinh phí lớn; khuyến 

khích người nông dân tích cực tham gia, coi trọng tính tự lập tự chủ ; phát huy 

đầy đủ vai trò của hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN).  
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 4. Hà Lan: Sự kết hợp thành công giữa nông nghiệp và công nghiệp : 

Hà Lan đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt là nông nghiệp cây trồng 

trong nhà kính. Việc trồng cây trong nhà kính đại diện cho hình thức nông 

nghiệp nhân tạo thành công.  

I.2. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC 

 Việt Nam là một nước vốn dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, vì vậy nông 

dân và nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc. 

I.3. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐIỆN BIÊN 

 Tình hình quy hoạch nông thôn mới ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-

2015 đã triển khai được 116/116 xã thuộc 10 huyện, thị, thành phố.  

 Khó khăn lớn nhất của Điện Biên khi thực hiện chương trình NTM là cơ 

sở hạ tầng của các xã chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, năng 

lực của cán bộ cấp xã còn hạn chế. Nguồn lực thực hiện XDNTM chủ yếu vẫn 

từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn lực huy động từ cộng đồng, doanh 

nghiệp và người dân để XDNTM còn rất thấp. Tiến tới đến năm 2020, Điện 

Biên phấn đấu có 2/10 huyện thị, thành phố đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt các tiêu 

chí cơ bản của xã NTM (15-19 tiêu chí); không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 

I.4. NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ NÔNG THÔN MỚI 

 Trong những năm vừa qua đã có một số đề tài được tiến hành nghiên cứu 

để phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” điển 

hình như: 

 -Đề tài Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản 

lý nông thôn mới tỉnh Sơn La do trường Đại học Tây Bắc làm chủ trì.  

 -Đề tài “Đánh giá tác động của các chính sách xây dựng nông thôn mới ở 

Việt Nam” do Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm cơ quan chủ trì.  
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 -Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2015 “ Chương trình nông thôn 

mới tại vùng miền núi phía bắc, thực trạng và giải pháp tài chính” do Viện chiến 

lược và chính sách tài chính là cơ quan . 

-Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và 
công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình” do trung tâm tin 
học và thông tin khoa học và công nghệ chủ trì. 

-Đề tài: “Quản lý dữ liệu nông thôn mới trên cơ sở hệ thống thông tin địa 
lý” do trường Đại Học Cần Thơ làm chủ trì.  
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CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ 

HỘI PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

II.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

II.1.1. Đặc điểm địa hình - địa mạo 

Địa hình ở Điện Biên được nâng lên mạnh mẽ và độ cao phân dị do hoạt 

động tân kiến tạo; với 3 nhóm kiểu địa hình: địa hình đồi núi, địa hình karst, địa 

hình thung lũng và lòng chảo miền núi. Phân bố dân cư trên toàn tỉnh tập trung 

phần lớn ở lòng chảo, thung lũng sông.  

II.1.2. Đặc điểm địa chất  

Điện Biên có nhiều đứt gãy sâu phân đới: Đứt gãy sườn Tây Phan Xi 

Păng, đứt gãy sông Đà, đứt gãy Điện Biên–Lai Châu, đứt gãy Sầm Nưa, đứt gãy 

Sơn La; tạo ra các khu vực trượt lở và lũ bùn đá điển hình. Các đứt gãy này 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phân bố khoáng sản, động 

đất và phân bố các thân trượt lở trên địa bàn tỉnh. 

II.1.3. Đặc điểm sinh khí hậu 

Khí hậu tỉnh Điện Biên là khí hậu nhiệt đới gió mùa và có sự phân hóa đa 

dạng theo địa hình và theo mùa, vùng núi có mùa đông lạnh. Suốt mùa đông duy 

trì một tình trạng khô hanh còn mùa hè mưa nhiều.  

Lượng bức xạ tổng cộng năm đạt khoảng 125 - 130 kcal/cm2.năm. Tổng 

số giờ nắng năm đạt khoảng 1820-2035 giờ/năm. Lượng mây tổng quan trung 

bình năm tương dối ít, dao động trong khoảng 6,4-7,2/10 BT.  

Tốc độ gió trung bình trên đại bộ phận tỉnh thấp, trị số trung bình năm 

nhỏ hơn 1 m/s. Nhiệt độ trung bình năm thay đổi theo độ cao địa hình, dao động 

mạnh trong năm với biên độ đạt khoảng 8,3-10,3°C.  

Lượng mưa dao động từ 1.400 - 2.500 mm/năm. Độ ẩm tương đối trung 

bình năm là 81-84% và biến đổi theo mùa. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET 

đạt 1090 – 1216 mm/năm. Chỉ số khô hạn dao động trong khoảng 0,51-0,78. 

Ở tỉnh Điện Biên có một số các hiện tượng thời tiết có tần suất tương đối 

lớn: gió khô nóng, sương muối, sương mù, dông lốc và mưa đá. 
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II.1.4. Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước 

  Điện Biên nằm ở khu vực đầu nguồn 3 con sông lớn là sông Đà, sông Mã 

và sông Mê Kông. Đặc điểm chung của các sông suối trong tỉnh Điện Biên là độ 

dốc lớn, lắm thác nhiều ghềnh, nguồn nước mặt khá dồi dào, lưu lượng dòng 

chảy chủ yếu tập trung vào mùa lũ. Vì vậy, cần có giải pháp hợp lý về công tác 

thuỷ lợi, kết hợp với nâng cao độ che phủ của rừng, nhất là các rừng đầu nguồn. 

II.1.5. Đặc điểm tài nguyên đất 

Đất phát sinh được phân thành 7 nhóm và 22 loại đất phát sinh chính. Tài 

nguyên đất của tỉnh khá rộng về diện tích, đa dạng về chủng loại và đang có 

nhiều biến động về môi trường cần quan tâm nghiên cứu.  

II.1.6. Đặc điểm động vật và tài nguyên sinh vật 

Hệ thực vật bao gồm 850 loài, 437 chi, 138 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc 

cao có mạch; trong đó có 31 loài quý hiếm. Tài nguyên thực vật khá đa dạng với 

các loại cây có nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 

Thảm thực vật được chia thành 2 nhóm: Thảm thực vật tự nhiên là kiểu 

rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa phân bố theo đai cao: địa hình thấp 

(<700m), núi thấp (700-1600m), núi trung bình (1600-2600m). Thảm thực vật 

trồng gồm rừng trồng và quần xã cây trồng quanh khu dân cư.  

Hệ động vật tỉnh Điện Biên còn 61 loài thú, 270 loài chim, 27 loài lưỡng 

cư, 25 loài bò sát.  

II.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI 

II.2.1. Đặc điểm dân cư, dân tộc tại các vùng nông thôn tỉnh Điện Biên 

Dân số trung bình năm 2016 là 557.411 người, mật độ bình quân 58,4 

người/km2, phân bố không đều. Điện Biên là nơi hội tụ sinh sống của 21 dân tộc 

anh em; trong đó các dân tộc Thái, Mông, Kinh chiếm tỉ lệ cao nhất. Ngoài ra 

còn có các dân tộc Dao, Khơ Mú, Hà Nhì,... cư trú rải rác trên địa bàn tỉnh. 

II.2.2. Đặc điểm phát triển các ngành kinh tế 

Nền kinh tế Điện Biên có xuất phát điểm rất thấp và hiện nay vẫn còn rất 

nhỏ bé và kém phát triển, không đều giữa các vùng, các dân tộc.  
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II.2.3. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

II.2.3.1. Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật 

Mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh được chú trọng đầu tư nâng cấp và 

xây dựng mới. Tổng số công trình thủy lợi toàn tỉnh khoảng 800 công trình. Cơ 

cấu nguồn điện khá đa dạng gồm nguồn điện lưới quốc gia, các nguồn điện độc 

lập như thủy điện, diezel và năng lượng mặt trời. Các đô thị trên địa bàn tỉnh 

đều đã có công trình cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên một số đô thị chất lượng 

nước chưa đảm bảo vệ sinh, nhất là vào mùa mưa lũ. Nhìn chung mạng lưới 

thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều hình 

thức khác nhau ngày càng đáp ứng được nhu cầu học tập, cập nhật thông tin và 

liên lạc của người dân. 

II.2.3.2. Cơ sở hạ tầng văn hoá, xã hội 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được quan tâm chú trọng.Sự 

nghiệp giáo dục-đào tạo đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng 

tái mù chữ đối với đồng bào các vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn tương đối 

phổ biến. Mức sống dân cư từng bước được cải thiện.  
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

III.1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

III.1.1. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHIẾN LƯỢC, KẾ 

HOẠCH, QUY HOẠCH ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Tác động của chiến lược 

 Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030 (Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ) đã định hướng cho việc thực hiện tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn 

thực phẩm) trong việc thực hiện chương trình NTM cho tỉnh Điện Biên.  

2. Tác động của các quy hoạch, kế hoạch 

* Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên với mục 

tiêu: Phát triển KT-XH nhanh và ổn định, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công 

bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. 

* Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 5 năm kỳ cuối 

(2016 – 2020):  Công tác xây dựng quy hoạch NTM là sự tổng hoà của quy 

hoạch sử dụng đất - quy hoạch sản xuất - quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng. 

* Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và kế hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học: tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện chương trình XDNTM của tỉnh. 

 * Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015: tác động tích cực đến việc 

thực hiện chương trình XDNTM; giúp cho các xã có thể đạt tiêu chí 17 trong 

XDNTM, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. 

III.2. ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO 

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 

III.2.1. BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18-11-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh 

Điện Biên được ban  hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
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đạo thành lập và kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình XDNTM từ cấp tỉnh 

đến cấp thôn, bản; lãnh đạo triển khai cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 

bằng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

XDNTM; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về 

vai trò quan trọng của chương trình XDNTM đối với ổn định, phát triển kinh tế-

xã hội khu vực nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc 

phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh nói chung. 

III.2.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG 

THÔN MỚI 

Đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 08 xã cơ bản đạt các tiêu chí về NTM, đạt 

mục tiêu kế hoạch đề ra.  

- Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 116/116 xã hoàn 

thành phê duyệt quy hoạch chung và xây dựng đề án NTM cấp xã. 

- Tiêu chí 2 về giao thông nông thôn: Có 06/116 xã đạt. 

- Tiêu chí 3 về thủy lợi: Số xã đạt là 34/116 xã. 

- Tiêu chí 4 về điện: Số xã đạt tiêu chí 4 là 31/116 xã. 

- Tiêu chí 5 về Trường học: Có 38/116 xã nông thôn đạt tiêu chí 5. 

- Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Có 05/116 xã đạt tiêu chí 6. 

- Tiêu chí 7 về chợ: Có 14 xã đạt tiêu chí 7. 

- Tiêu chí 8 về Thông tin và Truyền thông: có 103/116 xã đạt. 

- Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư: Số xã đạt tiêu chí 9 là 05/116 xã. 

- Tiêu chí 10 về thu nhập bình quân đầu người: có 12/116 xã đạt. 

- Tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo: Toàn tỉnh có 10/116 xã đạt tiêu chí 11. 

- Tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Số xã đạt tiêu 

chí 12 là 65/116 xã. 

- Tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất: Có 26/116 xã đạt. 

- Tiêu chí 14 - Giáo dục: Có 52/116 xã nông thôn đạt tiêu chí 14. 

- Tiêu chí 15 về y tế: Có 33/116 xã đạt tiêu chí 15 về y tế. 
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- Tiêu chí l6 về văn hóa: Số xã đạt tiêu chí 16 về văn hóa là 23/116 xã. 

- Tiêu chí 17 về môi trường: có 06 xã đạt tiêu chí 17 về môi trường. 

- Tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Có 25/116 xã đạt tiêu 

chí 18. 

- Tiêu chí 19 về an ninh, trật tự, xã hội: Số xã đạt tiêu chí 19 là 109/116. 

III.2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Những mặt đạt được: Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

XDNTM bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người 

dân. Nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện và là định 

hướng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thức, trách 

nhiệm của nhân dân và trình độ, năng lực quản lý cán bộ, công chức các cấp của 

địa phương trong việc triển khai thực hiện XDNTM được nâng lên. 

Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân: Tiến độ thực hiện các nội 

dung XDNTM còn chậm. Cơ sở hạ tầng của các xã (đặc biệt là đường giao 

thông) chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển. Triển khai 

thực hiện các nội dung về XDNTM dàn trải, thiếu trọng tâm. Công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, xã còn hạn chế. Chủ 

thể thực hiện XDNTM - người dân một số xã vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỉ 

lại vào sự đầu tư của nhà nước, chưa tự giác tham gia XDNTM. Huy động 

nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu. 

III.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

III.3.1. Môi trường đất 

III.3.1.1. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất 

Sử dụng không hợp lý phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật trong 

nông nghiệp. Các chất ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, xây dựng và dân sinh. 

Biến đổi khí hậu và thiên tai. 

III.3.1.2.  Hiện trạng môi trường đất 

 Dưới tác động của các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt 

của con người, môi trường đất vùng nông thôn Điện Biên có nguy cơ bị ô nhiễm 
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cục bộ ở một số khu vực. Nhìn chung kết quả quan trắc hàm lượng chất dinh 

dưỡng (N, P, K) trong đất tại các khu vực quan trắc giai đoạn 2011 – 2014 cho 

thấy đất có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, nhóm kim loại nặng đều nằm 

trong giới hạn cho phép.  

III.3.2. MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 

III.3.2.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt 
 Nguồn gây ô nhiễm nước mặt lục địa chủ yếu do xả nước thải từ sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hoặc xử lý 
chưa đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép vào hệ thống sông nội đồng sau đó 
chảy ra các sông lớn hoặc thải trực tiếp ra các sông, hồ trên địa bàn. 
III.3.3. Môi trường không khí 

III.3.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí   

 Trên địa bàn vùng nông thôn tỉnh Điện Biên các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường không khí hiện nay là không nhiều chủ yếu là các hoạt động xây dựng cơ sở 

hạ tầng ; hoạt động của một số cơ sở sản xuất và khai thác; chăn nuôi gia súc, gia 

cầm; đốt nương làm rẫy của đồng bào các dân tộc. 

III.3.3.2. Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh 

Về cơ bản có thể đánh giá môi trường không khí khu vực nông thôn 

Điện Biên khá trong sạch. Tuy nhiên tập quán sinh hoạt và chăn nuôi của các 

dân tộc ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và sức khoẻ của người dân, đặc 

biệt là tập quán đốt nương làm rẫy. 

III.3.4. Hiện trạng môi trường các khu dân cư nông thôn 

Vùng nông thôn tỉnh Điện Biên gồm nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, 

hầu hết người dân còn nghèo, trình độ dân trí hạn chế nên chưa có điều kiện 

cũng như chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn VSMT. 

III.4. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LỢI THẾ PHÁT TRIỂN 

III.4.1. Phân tích, đánh giá những lợi thế về sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

 Nguồn tài nguyên nước: Tỉnh Điện Biên có 3 hệ thống sông chính là 

sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông; có 11 hồ lớn chứa nước với tổng dung tích 

hữu ích trên 60 triệu m3 nước. 
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 Tiềm năng thủy điện: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 6 nhà máy 

thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 36,3MW. 

 Tài nguyên đất: Điện Biên là 1 tỉnh khá rộng về mặt diện tích, đa dạng về 

các loại đất, được phân thành 7 nhóm và 16 loại đất phát sinh chính.  

 Tài nguyên rừng: Hầu hết rừng ở Điện Biên hiện nay là rừng phòng hộ. 

 Đa dạng sinh học: Hệ thực vật tỉnh Điện Biên có 5 ngành thực vật bậc 

cao có mạch với tổng số 1923 loài thuộc 780 chi và 196 họ. Hệ động vật của 

tỉnh Điện Biên bao gồm 4 lớp: Thú (55 loài), Chim (188 loài), Bò sát (38 loài), 

Lưỡng cư (14 loài).  

 Tài nguyên khoáng sản: đa dạng về chủng loại (nước khoáng, than mỡ, 

đá vôi, đá đen, đá granit, quặng sắt và kim loại màu...) nhưng trữ lượng thấp và 

nằm rải rác trong tỉnh. 

 Tiềm năng du lịch: Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch như văn hoá 

- lịch sử, du lịch thiên nhiên, có tiềm năng văn hóa phi vật thể. 

III.4.2. Phân tích, đánh giá những lợi thế về nguồn nhân lực (giáo dục, đào 

tạo) 

 Năm 2015, quy mô dân số là 547.380 người (đạt mục tiêu Nghị quyết đại 

hội XII). Cơ cấu lao động từng bước chuyển dịch từ khu vực nông thôn sang 

khu vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ.  

III.4.3. Phân tích, đánh giá những lợi thế về chính sách của đảng và nhà 

nước 

 Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều cơ chế và chính 

sách để hỗ trợ tỉnh Điện Biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân 

dân; nhân rộng mô hình xoá đói giảm nghèo có hiệu quả phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng địa phương, các chính sách khuyến nông, khuyến lâm. 

III.4.4. Phân tích, đánh giá những lợi thế trong liên kết phát triển 

 Điện Biên là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất hàng hóa do là 

tỉnh nằm cách thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây, đường hàng không Điện Biên 

Phủ-Hà Nội với tần suất bay bình quân 02 chuyến/ngày; có chung đường biên 
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giới với 2 quốc gia Lào và Trung hơn 400 km, có đường giao thông đi các tỉnh 

Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. 

III.5. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN 

- Cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu hàng hóa nông sản. 

- Nguồn lực đầu tư trước những yêu cầu phát triển mới. 

- Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực phát triển, các đô 

thị và vùng sâu, vùng xa. 

- Nguy cơ bất ổn chính trị, trật tự an ninh trong điều kiện phát triển mới. 

- Bảo vệ môi trường trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu. 

III.5.1. Phân tích, đánh giá những thách thức về địa hình phân cách lãnh 

thổ 

 Điện Biên có địa hình chia cắt mạnh, dẫn tới khả năng giữ nước vào mùa 

khô khó khăn; dân cư phân bố không đồng đều; đường biên giới phía Tây dài là 

địa bàn trọng điểm chống phá của bọn phản động và các thế lực thù địch. 

III. 5.2. Phân tích, đánh giá những thách thức về hạ tầng cơ sở 

          Nhận thức của một bộ phận cán bộ coi chương trình XDNTM đơn thuần 

chỉ là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, đây chỉ là một trong 5 nhóm 

của chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo Bộ tiêu chí XDNTM mà TW 

qui định.  

III.5.3. Phân tích, đánh giá những thách thức về dân trí 

Đời sống đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Khoảng cách chênh 

lệch về thu nhập giữa các vùng còn rất lớn. Trình độ dân trí và nguồn nhân lực 

còn thấp. 
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CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI 

PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN 

MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

IV.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

IV.1.1. Phân tích nội dung dữ liệu 

 - Cơ sở dữ liệu nền địa hình: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 lưới chiếu 
VN-2000; 

- Cơ sở dữ liệu hành chính: Gồm các lớp thông tin về hành chính huyện, 
hành chính xã; 

- Cơ sở dữ liệu nông thôn mới: Gồm các cơ sở dữ liệu theo 19 tiêu chí về 
nông thôn mới. 
IV.1.2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu 

 Thiết kế cấu trúc cho hệ thống bao gồm các thành phần, các trang, các mô 

đun có chức năng riêng nhưng lại có mối liên hệ với nhau. Chức năng chính tập 

trung chủ yếu vào các chức năng hiển thị, truy vấn thông tin bản đồ. Cấu trúc 

thiết kế được áp dụng là dạng hình cây,với cấu trúc này cơ sở dữ liệu đảm bảo 

được tính phân cấp, tính logic khi sử dụng cả hệ thống. Người dùng có thể dễ 

dàng sử dụng để tìm kiếm, cập nhật các thông tin về cơ sở dữ liệu nông thôn 

mới theo từng tiêu chí tại từng xã. 

Mô hình cơ sở dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện Biên được thiết kế cho 

từng tiêu chí theo mô hình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên xã: gồm 116 xã nông 
thôn 

Tiêu chí nông thôn mới: Gồm 
19 tiêu chí NTM 

Chỉ tiêu 1 

Chỉ tiêu 2,... 

Chỉ tiêu n 
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Mô hình cơ sở dữ liệu được thiết kế tổng hợp cho 19 tiêu chí như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

IV.1.3. Xây dựng danh mục và nhập siêu dữ liệu 

Siêu dữ liệu (metadata) dùng để mô tả tài nguyên thông tin. Siêu dữ 

liệu được xác định là “dữ liệu mô tả các thuộc tính của đối tượng thông tin”. 

 Với bộ CSDL được chuẩn hóa và xây dựng để phục vụ việc nhập siêu dữ 

liệu cho CSDL tỉnh Điện Biên thì siêu dữ liệu phải nhập đủ cho cả tập dữ liệu và 

từng lớp tập đối tượng (Dataset) và từng lớp đối tượng (Feature Class) theo 

đúng thiết kế của mô hình cấu trúc dữ liệu. 

IV.1.4. Chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống 

 Dữ liệu địa lý sau khi thu nhận  được chuẩn hóa đảm bảo yêu cầu quy 

định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý hiện hành và thống nhất toàn bộ 

dữ liệu GIS hiện có theo chuẩn quốc gia dựa trên “Thông tư số 02/2012/TT-

BTNMT ngày 19/3/2012 về Quy định Quy chuẩn quốc gia về chuẩn thông tin 

địa lý cơ sở” Ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chuẩn thông tin địa lý cơ sở, mã số QCVN 42:2012/BTNMT.  

Dữ liệu về nông thôn mới của 116 xã nông thôn tỉnh Điện Biên được thu 

thập, nhập vào excel sau đó chuẩn hóa và chuyển đổi sang Mapinfo. Các dữ liệu 

này gồm 19 lớp dữ liệu theo 19 tiêu chí về nông thôn mới và 01 lớp dữ liệu đánh 

giá tổng hợp 19 tiêu chí của 116 xã nông thôn. 

 Sử dụng kỹ thuật lập trình GIS bằng ngôn ngữ lập trình MapBasic 12.0 

(MapBasic, 2013) tích hợp trong và phần mềm Maplnfo 12.0 để thiết kế chương 

trình quản lý thông tin chi tiết về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 

Mã ký hiệu cho 
từng xã 

Tên xã: 116 xã 
nông thôn 

Số tiêu chí đạt 

Tiêu chí 1 

Tiêu chí 2,... 

Tiêu chí 19 
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mới với giao diện bằng tiếng Việt với các chức năng cơ bản của ngôn ngữ 

mapbasic: 

- Khả năng thương mại hóa: MapBasic là ngôn ngữ lập trình trong môi 

trường Mapinfo. Nó là một phần mềm hệ thông tin bản đồ cho phép chúng ta 

thương mại hoá và tự động hoá Mapinfo. Một ứng dụng của MapBasic cho phép 

thay đổi hoặc thay thế các menu chuẩn của Mapinfo, thêm mới hoàn toàn thanh 

menu Mapinfo và tạo cho người dùng những hộp thoại điều khiển theo ý. Như 

vậy, MapBasic cho phép bạn tạo ra các hệ thống giao diện giúp cho người dùng 

thuận lợi nhanh chóng khi sử dụng. 

- Khả năng tự động hoá Mapinfo: Những ứng dụng của MapBasic là 

thường được dùng để giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian, tiện lợi cho việc 

sử dụng. Ví dụ, một người dùng Mapinfo để xây dựng một hệ thống lưới toạ độ 

(theo kinh độ và vĩ độ) khi tạo ra bản đồ. Nếu vẽ bằng tay sẽ mất nhiều thời 

gian, công sức và không chính xác, vì mỗi đường trong lưới cần được vẽ với độ 

chính xác về kinh độ và vĩ độ. Tuy nhiên một ứng dụng của MapBasic có thể 

làm việc đó rất dễ mà nhanh chóng, chính xác. 

Công cụ đánh giá dữ liệu: Chúng ta có thể hiển thị những thông tin yêu 

cầu về cơ sở dữ liệu với một cấu trúc MapBasic đơn giản. Ví dụ, bằng cách 

dùng lệnh Select (được mô phỏng trong ngôn ngữ chuẩn SQL), ta có thể hỏi về 

dữ liệu, ứng dụng cho phép lọc để đưa ra màn hình bất kỳ những bản ghi nào 

mong muốn, sắp xếp và tổng hợp các kết quả theo yêu cầu. Chúng ta có thể thực 

hiện tất cả những công việc đó với cấu trúc lệnh của MapBasic. Sử dụng cấu 

trúc của MapBasic ta có thể chọn và cập nhật (Select & Update) số liệu thông 

qua Code (mã). 

- Tính gọn nhẹ của MapBasic: Các ứng dụng MapBasic gọn nhẹ. Nếu bạn 

phát triển một ứng dụng sử dụng MapBasic cho Windows bạn có thể chạy ứng 

dụng đó trên Mapinfo cho Macintosh. Tính gọn nhẹ của MapBasic còn có nghĩa 

là giảm công việc cho người lập trình. Có thể phát triển ngay các ứng dụng của 

mình và sau đó, áp dụng nó cho tất cả các khách hàng sử dụng Windows hoặc 
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Macintosh. Tính gọn nhẹ của MapBasic cho phép phân phối chương trình cho 

những ứng dụng một cách rộng rãi. Nói chung với Mapbasic, sẽ không cần thay 

đổi chương trình để làm cho nó tương thích khi chạy trên các phần cứng khác. 

Một số phần mềm khác không có khả năng này. 

- Khả năng liên kết với các ứng dụng khác: Chúng ta không bị giới hạn 

bởi các cấu trúc và các chức năng được xây dựng đối với ngôn ngữ lập trình. Vì 

MapBasic cho phép cấu trúc mở, các chương trình có thể gọi các thủ tục trong 

các thư viện. Vì, nếu cần các chức năng mà không có trong các lệnh của 

MapBasic, cấu trúc mở của MapBasic cho phép thực hiện được. Các chương 

trình MapBasic có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi động DDE (Dynamic Data 

exchange) để liên kết với các phần mềm khác, bao gồm các ứng dụng của 

VisualBasic. Các chương trình MapBasic cũng có thể gọi các thủ tục trong thư 

viện các File liên kết động của Windows DLL (Windows Dynamic Link 

Labary). Bạn có thể có các File DLL từ các nguồn thương mại, hoặc bạn có thể 

viết các File DLL riêng sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C hoặc Pascal. 

MapBasic cung cấp những khả năng mới, lập bản đồ liên kết, cho phép chúng ta 

liên kết các chức năng của Mapinfo với các ứng dụng được viết trong các môi 

trường phát triển khác như VisualBasic. Cũng như các ngôn ngữ mạnh khác 

chạy trên nền Windows, MapBasic cho phép thực thi các chương trình ứng dụng 

khác khi nó đang chạy. Và sau khi chạy xong các chương trình ứng dụng này thì 

nó hoàn trả lại môi trường trước đó của MapInfo. 

IV.1.5. Tra cứu, cập nhật, bổ sung dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện Biên. 

IV.1.5.1. Tra cứu thông tin về hiện trạng xây dựng nông thôn mới 

 Dữ liệu thông tin về hiện trạng XDNTM tỉnh Điện Biên được xây dựng 

thành từng lớp thông tin theo từng tiêu chí. Để tra cứu thông tin về tiêu chí nào 

đó người dùng có thể mở lớp thông tin về tiêu chí đó. Sau đó để biết thông tin 

về xã nào đó theo một tiêu chí nào đó thì sử dụng công cụ Info, để hiện thị bảng 

dữ liệu toàn bộ thông tin về tiêu chí nào đó, sử dụng thanh công cụ New 

Browser. 
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2. Cách tra cứu nhanh thông tin theo mục đích cụ thể: 

Để tra cứu nhanh thông tin theo mục đích cụ thể ta có thể sử dụng công 

cụ lựa chọn SQL select. 

IV.1.5.2. Cập nhật, bổ sung dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

 Để cập nhật thông tin về nông thôn mới của tiêu chí nào đó, sử dụng công 

cụ New Browser mở bảng dữ liệu thuộc tính của tiêu chí đó, sau đó lựa chọn các 

chỉ tiêu cần cập nhật thay thế. 

Để cập nhật các trường dữ liệu, bổ sung các thông tin mới về nông thôn 

mới theo các năm có thể sử dụng công cụ Table - Maintenance - table Structure. 

 Sử dụng công cụ Add Field tạo thêm các trường dữ liệu theo năm và lựa 

chọn các đặc tính của trường dữ liệu, đặt tên và tạo trường dữ liệu mới, sau đó 

cập nhật thông tin vào trường dữ liệu mới tạo lập. 

IV.1.6. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

Dựa trên yêu cầu quản lý và nguồn dữ liệu cần quản lý của tỉnh Điện 

Biên, cơ sở dữ liệu được phân tích theo mô hình UML. Trong đó, các lớp dữ 

liệu huyện, xã chứa dữ liệu phi hình học và hình học của đơn vị triển khai ứng 

dụng. Danh mục các tiêu chí được tổ chức lưu trữ trong lớp “Tieu chi” (Tiêu 

chí). Trong Bộ tiêu chí nông thôn mới (gồm 19 tiêu chí), mỗi tiêu chí nông thôn 

mới gồm nhiều tiêu chí cụ thể được lưu trữ trong lớp “Noi dung tieu chi chi tiet” 

(Nội dung tiêu chí chi tiết), trong từng tiêu chí chi tiết, tên và tiêu chuẩn đánh 

giá cũng được lưu trữ để phục vụ so sánh và đánh giá kết quả. 

Phân tích chức năng chương trình quản lý dữ liệu nông thôn mới: Từ 

mô hình lớp UML đã phân tích, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu cho chương 

trình ứng dụng, các chức năng cần thiết cho chương trình quản lý dữ liệu nông 

thôn mới được xây dựng gồm có các chức năng được chia theo nhóm: 

- Dữ liệu: Cho phép xem tổng quát hoặc chi tiết kết quả, kế hoạch thực 

hiện nông thôn mới các xã. 

- Bản đồ: Gồm các chức năng cho phép tra cứu kết quả thực hiện các tiêu 

chí và xây dựng các bản đồ kế hoạch thực hiện nông thôn mới của tỉnh. 
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- Cập nhật: Cung cấp các giao diện cập nhật trực tiếp các kết quả thực hiện 

và cho phép cập nhật tự động các kết quả thực hiện các tiêu chí từ kế hoạch đã thực 

hiện. 

- Phân tích, tổng hợp, so sánh và đánh giá: Gồm những chức năng được 

thiết kế giúp cho người quản lý nhanh chóng nắm tình hình tổng quan, kiểm tra 

kết quả thực hiện so với kế hoạch đã đề ra. 

Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu theo từng tiêu chí cụ thể, liên kết giữa dữ 

liệu thuộc tính và không gian thuận lợi trong việc quản lý, cập nhật cơ sở dữ 

liệu.  
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KẾT LUẬN 

1. Điện Biên là một tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và 

phong phú, có tiềm năng để phát triển ngành nông lâm nghiệp với nhiều loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là nghề rừng; ngành công nghiệp khai thác 

khoáng sản vật liệu xây dựng, công nghiệp thủy điện và ngành du lịch tham 

quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Vùng nông thôn tỉnh Điện Biên bao gồm 7 

huyện và xã Thanh Minh của thành phố Điện Biên Phủ và xã Lay Nưa của thị 

xã Mường Lay, chiếm khoảng 98% diện tích tự nhiên và 84,9% dân số của tỉnh, 

nên có mật độ dân cư thưa thớt, trung bình khoảng 57 người/km2. Dân cư chủ 

yếu là các dân tộc ít người, trong đó người Thái nhiều nhất với 42,2% dân số 

của tỉnh, sau đó là người Mông chiếm 27,2%, tiếp đến là người Kinh chiếm 19% 

tổng dân số, còn lại là các dân tộc ít người khác như Khơ Mú, Dao, Hà Nhì, 

Hoa, Kháng…  

2. Tính đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 08 xã cơ bản đạt các tiêu chí về 

nông thôn mới, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; trong đó có 04/116 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (xã Thanh Chăn, Noong Hẹt - huyện Điện Biên, Ảng Nưa - 

huyện Mường Ẳng, Thanh Minh - thành phố Điện Biên Phủ); 04/116 xã cơ bản 

đạt từ 15-18 tiêu chí (xã Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Xương - huyện 

Điện Biên; xã Nay Lưa - Thị xã Mường Lay), chiếm 3,44%. Các xã còn lại có 

06/116 xã đạt từ 10-14 tiêu chí chiếm 5,17%; có 58/116 xã, đạt từ 5-9 tiêu chí, 

chiếm 50%; còn 44/116 xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm 37,9% giảm 52 xã so với 

năm 2011; số tiêu chí đạt/xã là 6,15 tiêu chí/xã, tăng 4,65 tiêu chí/xã so với năm 

2011 và tăng bình quân 0,45 tiêu chí/xã so năm 2015. 

3. Hiện nay, 116 xã nông thôn tỉnh Điện Biên đang triển khai thực hiện 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí. Tuy nhiên, dữ 

liệu nông thôn mới của tỉnh đang được lưu trữ trên các tập tin văn bản kết hợp 

quản lý bằng tập tin Excel, việc phân cấp quản lý với lượng dữ liệu lớn không 

theo định dạng nên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác lập kế hoạch và 

theo dõi tiến độ thực hiện đối với một số tiêu chí cần theo dõi bằng dữ liệu 
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không gian. Do vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu nông thôn mới nhằm quản lý 

dữ liệu hiệu quả, tiện lợi, trực quan và đầy đủ về kết quả thực hiện nông thôn 

mới, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch và theo dõi thực hiện trong năm tiếp theo. Sử 

dụng phần mềm Mapinfo xây dựng cơ sở dữ liệu cho 116 xã nông thôn tỉnh 

Điện Biên gồm19 tiêu chí với lợi thế trong các ứng dụng GIS độc lập cần xử lý 

dữ liệu không gian mạnh nhưng nhỏ gọn và giá thành khá rẻ, khả năng hỗ trợ 

lập trình GIS dễ dàng nhờ công cụ lập trình MapBasic đi kèm nên được triển 

khai trong nhiều lĩnh vực và dễ dàng ứng dụng trong các đơn vị. Tính dễ sử 

dụng trong biên tập và quản lý dữ liệu nhờ hỗ trợ truy vấn hình học kết hợp với 

dữ liệu phi hình học trong câu lệnh SQL Select chuẩn.  

4. Để việc triển khai xây dựng và quản lý dữ liệu nông thôn mới tỉnh Điện 

Biên hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Chính sách, tài chính, tuyên 

truyền, khoa học công nghệ, hợp tác và nâng cao năng lực xây dựng cơ sở hạ 

tầng 
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