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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 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  2 

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, xong 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; 

giá trị sản xuất 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 nông thôn 

mới… 

- 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 

xây dựng nông thôn mới. 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 nông thôn mới. 

- 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 nông 

thôn mới 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 nông thôn mới 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 nông thôn mới 

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 nông thôn mới 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 nông thôn mới của 

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

đánh giá lợi ích của việc thực hiện chương trình nông thôn mới và những ảnh 

hưởng của nó tới môi trường, sức khoẻ con người….  

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 lệu 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; 
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- 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; 

- 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. 
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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” 

 Ngành nông nghiệp Mỹ đã phát triển thành một ngành “kinh doanh nông 

nghiệp”, một khái niệm được đặt ra để phản ánh bản chất tập đoàn lớn của nhiều 

doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế Mỹ hiện đại. Kinh doanh nông 

nghiệp bao gồm rất nhiều doanh nghiệp nông nghiệp và các cơ cấu trang trại đa 

dạng, từ các doanh nghiệp nhỏ một hộ gia đình cho đến các tổ hợp rất lớn hoặc 

các công ty đa quốc gia sở hữu những vùng đất đai lớn hoặc sản xuất hàng hóa 

và nguyên vật liệu cho nông dân sử dụng. Cũng giống như một doanh nghiệp 

công nghiệp tìm cách nâng cao lợi nhuận bằng việc tạo ra quy mô lớn hơn và 

hiệu quả hơn, nhiều nông trại Mỹ cũng ngày càng có quy mô lớn hơn và củng cố 

hoạt động của mình sao cho linh hoạt hơn. 

 Theo số liệu thống kê năm 2014 lao động nông nghiệp chiếm khoảng 1% 

trong tổng dân số. Nếu tính dưới góc độ lực lượng lao động thì ngành nông 

nghiệp Mỹ chỉ chiếm 0,7% tổng số lực lượng lao động toàn nước Mỹ. Mặc dù 

có một tỷ lệ nông dân rất nhỏ so với tổng lực lượng lao động nhưng nhờ những 

chính sách hỗ trợ của chính phủ, tính tự chủ và sáng kiến của nông dân, áp dụng 

các phương tiện và kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp mà nước Mỹ có 

một nền nông nghiệp lớn mạnh, là nước dẫn đầu thế giới trong xuất khẩu nông 

sản. Năm 2012 tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 394,6 tỷ đô, ước tính 

chiếm 18% thị phần thương mại nông sản toàn cầu. 

 2. Hàn Quốc 

 Vào những năm đầu 60 Hàn Quốc vẫn là nước chậm phát triển, nông 

nghiệp là hoạt động kinh tế chính với khoảng 2/3 dân số sống ở khu vực nông 

thôn, nông dân quen sống trong cảnh nghèo nàn, an phận, thiếu tinh thần trách 

nhiệm. Do vậy nhiều chính sách mới về phát triển nông thôn ra đời nhằm khắc 

phục tình trạng trên. 
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 Bài học của Hàn Quốc về phát triển nông thôn đáng để nhiều nước quan 

tâm và suy ngẫm. Cùng với nhiều biện pháp quan trọng khác, Hàn Quốc đã đặt 

mục tiêu là làm thay đổi suy nghĩ thụ động và tư tưởng ỷ lại của phần lớn người 

dân nông thôn. Từ đó sẽ làm cho nông dân có niềm tin và tích cực với sự nghiệp 

phát triển nông thôn, làm việc chăm chỉ, độc lập và có tính cộng đồng cao. 

Trọng tâm của cuộc vận động phát triển nông thôn này là phong trào xây dựng 

“làng mới” (Saemoul Undong) ra đời với 3 tiêu chí: Cần cù, tự lực vượt khó và 

hợp tác (hiệp lực cộng đồng) 

 Tổ chức phát triển nông thôn được thành lập chặt chẽ từ trung ương đến 

cơ sở. Mỗi làng bầu ra “Uỷ ban Phát triển Làng mới” gồm từ 5 đến 10 người để 

vạch kế hoạch và tiến hành dự án phát triển nông thôn. 

 Nguyên tắc cơ bản của phong trào làng mới: Nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân 

dân đóng góp công của. Nhân dân quyết định loại công trình nào ưu tiên xây 

dựng và chịu trách nhiệm quyết định toàn bộ thiết kế, chỉ đạo thi công, nghiệm 

thu công trình. Sự giúp đỡ của Nhà nước trong những năm đầu chiếm tỷ lệ cao, 

dần dần các năm sau, tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước giảm trong khi quy mô địa 

phương và nhân dân tham gia tăng dần. Nội dung thực hiện của chương trình: 

 Thứ nhất là, phát huy nội lực của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng 

nông thôn. Bao gồm: Cải thiện cơ sở hạ tầng cho từng hộ dân như ngói hoá nhà 

ở, lắp điện thoại, nâng cấp hàng rào quanh nhà… và kết cấu hạ tầng phục vụ sản 

xuất, đời sống của nông dân. 

 Thứ hai là, thực hiện các dự án nhằm tăng thu nhập cho nông dân như 

tăng năng suất cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh, thúc đẩy hợp tác trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi, trồng rừng, đa canh. 

 Kết quả đạt được, 12 loại dự án mở rộng đường nông thôn, thay mái lá 

cho nhà ở, lắp đặt cống và máy bơm, xây dựng các trạm giặt công cộng cho làng 

và sân chơi cho trẻ em đã bắt đầu được tiến hành. Trong 10 năm từ 1971-1980 

các dự án đã làm được 61.797 km đường vào thôn (đạt 126% kế hoạch); 43.558 

km đường trong thôn (166%); 79.516 cầu cống nhỏ (104%); 37.012 nhà văn hóa 
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(104%); 15.559 km đường cống nước thải (179%); 2.777.500 hộ nông thôn 

được cấp điện (98%); 717 xí nghiệp nông nghiệp (75%); 22.143 nhà kho (64%); 

225.000 ngôi nhà được cải tạo (42%) và quy hoạch mới cho 2.747 ngôi làng… 

Thành tích này đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn Hàn Quốc. 

 Nhờ phát triển giao thông nông thôn nên các hộ có điều kiện mua sắm 

phương tiện sản xuất. Cụ thể là năm 1971 cứ 3 làng mới có 1 máy cày, thì đến 

năm 1975, trung bình mỗi làng đã có 2,6 máy cày, rồi nâng lên 20 máy vào năm 

1980. Từ đó tạo phong trào cơ khí hóa trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng 

công nghệ cao, giống mới lai tạo đột biến, công nghệ nhà lưới, nhà kính trồng 

rau, hoa quả đã thúc đẩy năng suất, giá tri sản phẩm nông nghiệp tăng nhanh. 

Năm 1979 Hàn Quốc đã có 98% số làng tự chủ về kinh tế. 

 Có 4 yếu tố đóng góp nên thành công của phong trào làng mới: 

 Thứ nhất: phát huy sức mạnh tinh thần, sự tham gia tự nguyện của người 

dân và việc ra quyết định mang tính dân chủ. Phong trào thay đổi ý chí của 

người dân, ý chí vươn lên và tinh thần tự lực, hợp tác của người dân với 3 

nguyên tắc đưa ra là “Cần cù- Tự lực-Hợp tác”. Sự cần cù , tự lực được đưa ra 

để người dân phát huy nội lực, phát huy vai trò tự lực của bản thân. Hợp tác ở 

đây là sự liên kết cùng tham gia các chuỗi hoạt động để có kết quả tốt nhất, hỗ 

trợ, giúp nhau, bình đẳng, thi đua và đồng trách nhiệm. 

 Thứ hai: Chú trọng vai trò lãnh đạo của cả nam và nữ, đào tạo cán bộ để 

thực hiện phong trào. Nhận thấy được vai trò của phụ nữ trong xây dựng làng 

mới nên khi chọn lãnh đạo làng người dân đã lựa chọn cả nam và nữ. Việc lựa 

chọn cả nam và nữ đại diện cho hai giới đã giúp huy động được sự tham gia tích 

cực của người dân, đặc biệt là phụ nữ. 

 Mặt khác,Hàn quốc đã xây dựng 3 trung tâm đào tạo quốc gia và mạng 

lưới trường nghiệp vụ của các ngành địa phương. Nhà nước đài thọ, mở các lớp 

học trong thời gian từ 1-2 tuần để trang bị đủ kiến thức thiết thực như kỹ năng 

lãnh đạo cơ bản, quản lý dự án, phát triển cộng đồng. 
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 Thứ ba: Sự hỗ trợ mang tính xúc tác, có hiệu quả và chính sách động 

viên khen thưởng của chính phủ. Việc chính phủ hỗ trợ các vật liệu ban đầu đã 

khuyến khích người dân nông thôn tự nguyện tham gia phong trào, từ đó họ đã 

đầu tư, đóng góp sức lao động, hiến đất, tiền, và các nguồn lực khác cho các 

chương trình, dự án. Phương thực hỗ trợ của chính phủ đã phát huy được sự 

chủ động, sáng tạo, năng động của người dân, tránh được tình trạng tham 

nhũng ỷ lại. 

 Thứ tư: Mở rộng được phong trào sang các lĩnh vực khác (không chỉ ở 

khu vực nông nghiệp, nông thôn) và có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình. Sau 

thành công của phong trào tại vùng nông thôn, phong trào đã lan tới các vùng 

không làm nông nghiệp như trường học, công sở, thành phố, nhà máy với nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Nổi bật lên là 3 chiến dịch Saemaul bao gồm: Chiến dịch 

tinh thần đề cao mối quan hệ thân thiện với láng giềng, chiến dịch cư xử nhấn 

mạnh tới trật tự công cộng trên đường phố, chiến dịch môi trường làm cho khu 

vực đang sinh sống, làm việc được sạch sẽ, phát triển màu xanh của thành phố 

cũng như các con sông. 

 3. Trung Quốc 

 Trung Quốc xuất phát từ một nước nông nghiệp, đại bộ phận người lao 

động sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Nên cải cách kinh tế ở nông thôn là 

một khâu đột phá quan trọng trong cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc. Vì vậy 

từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, 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”. Các lĩnh vực như chế biến nông lâm 

sản, hàng công nghiệp nhẹ, máy móc nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp… 

đang ngày càng được đẩy mạnh. 

 Nguyên tắc của Trung Quốc là quy hoạch đi trước, định ra các biện pháp 

thích hợp cho từng nơi, đột phá trọng điểm, làm mẫu đường. Chính phủ hỗ trợ, 
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nông dân xây dựng. Với mục tiêu “ly nông bất ly hương”, Trung Quốc đã thực 

hiện đồng thời 3 chương trình phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

 Chương trình đốm lửa: Điểm khác biệt của chương trình này là trang bị 

cho hàng triệu nông dân các tư tưởng tiến bộ khoa học, bồi dưỡng nhân tài đốm 

lửa, nâng cao tố chất nông dân. Sau 15 năm thực hiện, chương trình đã bồi 

dưỡng được 60 triệu thanh niên nông thôn thành một đội ngũ cán bộ khoa học 

cốt cán, tạo ra một động lực tiềm năng thúc đẩy nông thôn phát triển, theo kịp 

với thành thị. 

 Chương trình được mùa: Chương trình này giúp đại bộ phận nông dân 

áp dụng khoa học tiên tiến, phương thức quản lý hiện đại để phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. Trong 15 năm sản lượng lương thực của Trung Quốc đã 

tăng lên 3 lần so với những năm đầu 70. Mục tiêu phát triển nông nghiệp là sản 

xuất các nông sản chuyên dụng, phát triển chất lượng và tăng cường chế biến 

nông sản phẩm. 

 Chương trình giúp đỡ vùng nghèo: Mục tiêu là nâng cao mức sống của 

các vùng nghèo, vùng miền núi, dân tộc ít người, mở rộng ứng dụng thành tựu 

khoa học tiên tiến, phổ cập tri thức khoa học công nghệ và bồi dưỡng cán bộ 

khoa học cốt cán cho nông thôn xa xôi, tăng sản lượng lương thực và thu nhập 

của nông dân. Sau khi thực hiện chương trình, ở những vùng này, số dân 

nghèo đã giảm từ 1,6 triệu người xuống còn 5 vạn người, diện nghèo khó giảm 

từ 47% xuống còn 1,5%. 

 Tại hội nghị toàn thể Trung Ương lần thứ 5 khoá XVI của Đảng Cộng 

Sản Trung Quốc, năm 2005, lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra quy hoạch “Xây 

dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa”. Đây là kế hoạch xây dựng mới được 

Trung Quốc đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ XI 

(2006-2010). Mục tiêu của quy hoạch là: “Sản xuất phát triển, cuộc sống dư dật, 

làng quê văn minh, thôn xã sạch sẽ, quản lý dân chủ”. Xây dựng nông thôn mới 

ở Trung Quốc tạo nên một hình ảnh mới đầy ấn tượng về một “nông thôn Trung 

Quốc” đầy vẻ đẹp tráng lệ. 
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 4. Nhật Bản 

 Các giai đoạn xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản, gồm có: 

 Giai đoạn 1: Từ năm 1956 đến năm 1962, giai đoạn đầu của quá trình xây 

dựng nông thôn mới ở Nhật Bản, chủ yếu có ba nội dung: 

 Một là, xác định khu vực. Khu vực áp dụng xây dựng nông thôn mới 

được xác định là những làng có quy mô từ 900-1.000 hộ nông dân. Từ năm 

1956 đến năm 1960, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ định 4.548 làng là khu vực 

được áp dụng. 

 Hai là, xây dựng cơ chế thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Các làng được 

chỉ định xây dựng nông thôn mới thành lập hiệp hội xây dựng nông thôn, bàn 

bạc, trao đổi với các ban ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương, đề ra quy 

hoạch xây dựng nông thôn và thực hiện. 

 Ba là, tăng cường nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho công cuộc xây dựng nông 

thôn mới. Ngoài nguồn kinh phí của nông dân địa phương và các khoản vay từ 

các quỹ tín dụng nông nghiệp của Chính phủ, Nhật Bản còn áp dụng phương 

thức hỗ trợ đặc biệt. Theo thống kê, trung bình mỗi làng xây dựng nông thôn 

mới cần 10  triệu Yên, trong đó 40% số tiền là do Chính phủ trung ương hỗ trợ. 

 Trong 7 năm, dưới sự hỗ trợ của các chính sách ưu đãi và nguồn kinh 

phí từ Chính phủ, các chính sách xây dựng nông thôn mới của Nhật Bản đã 

hoàn thành một cách thuận lợi: đất ruộng với quy mô nhỏ được sắp xếp và điều 

chỉnh lại, không những nâng cao được sản lượng nông nghiệp, mà còn đặt nền 

móng cho việc áp dụng cơ giới hóa trên quy mô lớn trong nông nghiệp. Theo 

thống kê của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, trong 7 

năm thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, tổng giá trị sản lượng của 

nông nghiệp Nhật Bản tăng từ 1.661,7 tỷ Yên năm 1955 lên 2.438,1 tỷ Yên 

năm 1962, biên độ tăng đạt 46,7%, trung bình lợi nhuận ròng của mỗi hộ nông 

dân cũng tăng 47%. 

 Giai đoạn 2: Từ giữa thập kỷ 60 đến giữa thập kỷ 70. 
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  Mục tiêu chính của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 

này là dựa trên nền tảng xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 1, tiếp tục đẩy 

mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống 

của người nông dân, thu hẹp khoảng cách thành thị và nông thôn, nâng cao trình 

độ HĐH cho nông nghiệp và nông thôn. Tháng 3-1967, Chính phủ Nhật Bản đã 

đề ra “Kế hoạch phát triển xã hội kinh tế”, nhấn mạnh thúc đẩy chính sách nông 

nghiệp tổng hợp, đặt vấn đề thúc đẩy HĐH nông nghiệp và nông thôn vào vị trí 

then chốt. Về mặt cải thiện môi trường sống, Nhật Bản đã đề ra mục tiêu “xây 

dựng nông thôn là không gian sống thoải mái có sức thu hút”, đề cao vấn đề bảo 

vệ môi trường tự nhiên của nông thôn, sửa chữa và xây mới nhà ở cho người 

nông dân, phổ cập nước máy và đường cống ngầm, xây dựng địa điểm hoạt 

động vui chơi, giải trí tập thể cho nông dân, tăng cường xây dựng trường học, 

trung tâm y tế, xây dựng chế độ an sinh xã hội ở nông thôn và tăng cường kinh 

phí đầu tư. 

 Nhờ có chính sách đúng đắn và nguồn vốn đầu tư mạnh từ Chính phủ, 

giai đoạn 2 của công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản đã đạt được kết 

quả rõ rệt. Tiến trình HĐH nông nghiệp và nông thôn được đẩy mạnh, năng suất 

nông nghiệp được nâng cao rõ rệt, thu nhập của người nông dân tăng nhanh. 

Theo thống kê, trong giai đoạn 2 xây dựng nông thôn mới kéo dài 13 năm, tổng 

sản lượng nông nghiệp tăng từ 4.166,1 tỷ Yên năm 1967 lên 11.564 tỷ Yên, biên 

độ tăng đạt 177,6%. Năm 1979, thu nhập bình quân của hộ nông dân đạt 5,333  

triệu Yên, cao hơn 12,7% so với các gia đình làm công ăn lương ở thành phố. 

 Giai đoạn 3: Từ giữa thập kỷ 70 đến cuối thập kỷ 80. 

 Trong phong trào xây dựng làng xã ở Nhật Bản, nổi tiếng nhất và có ảnh 

hưởng lớn nhất đến các nước châu Á là phong trào “mỗi làng một sản 

phẩm”doGiáo sư Hiramatsu Morihiko, Chủ tịch tỉnh Oita khởi xướng năm 1979. 

Sau đó, phong trào này đã được nhân rộng trên toàn Nhật Bản. Hiện nay, mô 

hình này đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia châu Á và châu Phi. 

Phong trào “mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản khuyến khích sự nỗ lực của 
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người dân địa phương trong việc tận dụng nguồn lực địa phương, phát huy sức 

mạnh cộng đồng, bảo tồn các làng nghề truyền thống và thu hẹp khoảng cách 

giữa thành thị và nông thôn. Nội dung chính của phong trào là mỗi địa phương, 

tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mình, lựa chọn ra những sản phẩm 

độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của địa phương để phát triển. Yếu tố thành 

công chủ yếu của phong trào là nhận biết những nguồn lực chưa được sử dụng 

tại địa phương trước khi vận dụng nguồn lực một cách sáng tạo để cung cấp trên 

thị trường. 

 Có 3 nguyên tắc cơ bản để phát triển phong trào “mỗi làng một sản 

phẩm”, đó là: hành động địa phương, suy nghĩ toàn cầu; tự tin sáng tạo; phát 

triển nguồn nhân lực. Nói một cách ngắn gọn, là “địa phương hoá” rồi hướng tới 

toàn cầu; tự chủ, tự lập, nỗ lực sáng tạo; và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, 

nhấn mạnh đến vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ kỹ thuật, 

quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Thực chất của phong trào là mô hình phát 

triển kinh tế khu vực, lấy các khu hành chính và sản phẩm đặc sắc của địa 

phương làm nền tảng dưới sự định hướng và giúp đỡ của Chính phủ. Đương 

nhiên, “mỗi làng một sản phẩm” không chỉ bó hẹp trong các sản phẩm nông 

nghiệp, mà còn bao gồm các sản  phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc, như công trình 

văn hóa hoặc các hoạt động lễ hội địa phương... 

 Qua hơn 20 năm xây dựng, phong trào xây dựng làng xã của Nhật Bản 

đã khiến bộ mặt nông thôn của đất nước này thay đổi rõ rệt, thể hiện ở một số 

mặt sau: 

 Một là, xóa bỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Xét về kết cấu 

hạ tầng của hoạt động sản xuất và đời sống dân cư, nông thôn và thành thị 

không có gì khác biệt. 

 Hai là, tăng thu nhập cho người nông dân, thu nhập bình quân của hộ gia 

đình đạt 5,5 triệu Yên, tương đương 44 nghìn USD, trong đó tỷ lệ thu nhập phi 

nông nghiệp chiếm 86%. 
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 Ba là, mở ra thị trường nông thôn cho sản phẩm phi nông nghiệp, kích 

thích hoạt động tiêu dùng ở nông thôn phát triển theo hướng đa dạng. 

 Giai đoạn 4: Sau thập kỷ 90. 

 Trong giai đoạn này, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hạ thấp giá thành và 

tăng sức cạnh tranh quốc tế cho các sản phẩm nông nghiệp. Chính phủ Nhật Bản 

lần lượt đưa ra các đạo luật hỗ trợ nông nghiệp. Luật Lương thực mới thông qua 

năm 1995 và được sửa đổi cho phù hợp với những quy tắc của WTO và thị 

trường nông nghiệp thế giới. Năm 1997, thông qua Luật cơ bản về thực phẩm, 

nông nghiệp, nông thôn, nhưng không ngăn chặn được sự suy thoái của nông 

nghiệp, dẫn đến việc xuất hiện các vấn đề như lực lượng lao động nông thôn sụt 

giảm, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, tỷ lệ tự cung lương thực đi xuống, lệ 

thuộc ngày càng nhiều vào nông phẩm nước ngoài. Năm 1960, dân số nông 

nghiệp Nhật Bản là 14,54 triệu người, đến năm 2008 chỉ còn 2,9 triệu người, 

giảm 80% (trong số 2,9 triệu người này, trên 60% là người già trên 65 tuổi). 

Diện tích đất canh tác bị bỏ hoang trong năm 1985 là 135 nghìn ha, đến năm 

2008 là 386 nghìn ha. Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1984 là 11.700 tỷ 

Yên, đến năm 2007 chỉ còn 8.200 tỷ Yên, biên độ giảm xuống tới 30%. Tỷ lệ tự 

cung lương thực năm 1965 là 73%, đến năm 2008 chỉ còn 41%. 

 - Kinh nghiệm của Nhật Bản trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, 

gồm có: 

 Một là: Xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào tình hình phát triển của nông 

thôn và mục tiêu của từng thời kỳ, Chính phủ Nhật Bản đã lần lượt ban hành 

hàng loạt pháp lệnh và chính sách hỗ trợ nông nghiệp có ảnh hưởng sâu sắc, lâu 

dài. Trong thập kỷ 50, 60 của thế kỷ XX, Nhật Bản đã đề ra Luật cơ bản về 

nông nghiệp và gần 30 đạo luật khác, đồng thời nhiều lần sửa đổi Luật đất nông 

nghiệp, Luật nông nghiệp bền vững... Tất cả các bộ luật này đã cấu thành nên 

một hệ thống hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý để công cuộc xây dựng nông 

thôn mới được tiến hành thuận lợi. 
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 Hai là: Chính phủ Nhật Bản tích cực tham gia và đầu tư kinh phí lớn. Các 

giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 4 đều có sự định hướng của Chính phủ. Mặc 

dù giai đoạn 3 được triển khai một cách tự phát, nhưng vẫn giành được sự khẳng 

định và ủng hộ từ phía Chính phủ. Để giải quyết vấn đề thiếu kinh phí đầu tư 

cho phát triển nông nghiệp, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng chính sách hỗ trợ 

nông nghiệp như trợ giá nông phẩm, xây dựng quỹ rủi ro về giá nông phẩm, 

trong đó người nông dân bỏ ra 30%, Chính phủ bỏ ra 70%. Những năm gần đây, 

kinh phí đầu tư cho kết cấu hạ tầng nông nghiệp của Nhật Bản vào khoảng 

1.100 tỷ yên/năm. 

 Ba là: Khuyến khích người nông dân tích cực tham gia, coi trọng tính tự 

lập tự chủ. Thời gian đầu, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản do 

Chính phủ đóng vai trò chủ đạo. Thời kỳ sau do nguồn tài chính khá hạn hẹp, 

không thể “ôm đồm” nhiều vấn đề, Nhật Bản ý thức được rằng, muốn xây dựng 

nông thôn mới nếu chỉ dựa vào Chính phủ sẽ không thể đủ, cần phải có sự tham 

gia tích cực của người nông dân - đội ngũ những người được hưởng lợi trong 

công cuộc này. Chính vì vậy, Chính phủ Nhật Bản đã tìm mọi cách để nâng cao 

tính tích cực, sáng tạo của người nông dân, để họ thực sự trở thành đội quân chủ 

lực trong công cuộc xây dựng phát triển nông thôn. Cụ thể, trong phong trào xây 

dựng làng xã, Chính phủ Nhật Bản đề cao tinh thần phát huy tính sáng tạo, dám 

nghĩ dám làm, từ việc xây dựng, thực thi quy hoạch, đến việc lựa chọn sản phẩm 

trong phong trào “mỗi làng một sản phẩm”, đều là do dân cư các vùng tự căn cứ 

vào nhu cầu của điạ phương mình để đề xuất, thực hiện. 

 Bốn là: Phát huy đầy đủ vai trò của hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN). 

Đó là một tổ chức bao quát các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và hộ nông 

dân. Hiện nay, trên 99% số hộ nông dân ở Nhật Bản đều trực thuộc tổ chức này. 

Thông qua sức mạnh tập thể, mạng lưới HTX phân bố khắp cả nước đã cung 

cấp cho nông dân những dịch vụ nhanh chóng, chu đáo, hiệu quả. Tại Nhật Bản, 

liên minh HTXNN phụ trách tiêu thụ trên 80% số nông phẩm; trên 90% tài liệu 

hướng dẫn sản xuất nông nghiệp là do HTXNN cung cấp; 71% thông tin sản 
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xuất và 59% thông tin sinh hoạt được cung cấp từ phía hệ thống HTX trong cả 

nước. Có thể nói, HTXNN đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

kinh tế nông thôn phát triển, nâng cao đời sống cho người nông dân, bảo vệ 

quyền và lợi ích cho người nông dân, thúc đẩy HĐH nông nghiệp và nông thôn. 

 5. Thái Lan: Sự trợ giúp mạnh mẽ của nhà nước 

 Thái Lan vốn là một nuớc nông nghiệp truyền thống với dân số nông thôn 

chiếm khoảng 80% dân số cả nước. Nông nghiệp Thái Lan trong hàng thập kỷ 

qua có vai trò quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chất lượng 

cuộc sống cho người dân 

 Để thúc đẩy sự phát triển bền vững nền nông nghiệp, Thái Lan đã áp 

dụng một số chiến lược như: Tăng cường vai trò các cá nhân và các tổ chức hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình 

độ của từng cá nhân và tập thể bằng cách mở các lớp học và các hoạt động 

chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; tăng cường công tác bảo 

hiểm xã hội cho nông dân, giải quyết tốt vấn đề nợ trong nông nghiệp; giảm 

nguy cơ rủi ro và thiết lập hệ thống bảo đảm rủi ro cho nông dân. Đối với các 

sản phẩm nông nghiệp, Nhà nước đã hỗ trợ để tăng sức cạnh tranh với hình thức 

như: Tổ chức hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tiếp thị… 

Ngoài ra, Nhà nước Thái Lan còn tính toán phân bổ khai thác tài nguyên thiên 

nhiên một cách khoa học và hợp lý, từ đó góp phần ngăn chặn tình trạng khai 

thác tài nguyên bừa bãi và kịp thời phục hồi những khu vực mà tài nguyên đã bị 

suy thoái; Giải quyết tốt những mâu thuẫn về tư tưởng trong nông dân có liên 

quan đến việc sử dụng tài nguyên lâm, thủy hải sản, đất đai, đa dạng sinh học, 

phân bổ đất canh tác. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, Nhà nước đã có chiến lược 

trong xây dựng và phân bố hợp lý các công trình thủy lợi lớn phục vụ cho nông 

nghiệp. Hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho hầu hết đất canh tác trên toàn 

quốc, góp phần nâng cao năng suất lúa và các loại cây trồng khác trong sản xuất 

nông nghiệp. Chương trình điện khí hóa nông thôn với việc xây dựng các trạm 

thủy điện vừa và nhỏ được triển khai rộng khắp cả nước… 
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 Chính phủ Thái Lan đã áp dụng một số chính sách đối với nông dân nhằm 

thúc đẩy cho nền nông nghiệp phát triển: 

 Thứ nhất, chính sách trợ giá nông sản: Nhiều ưu đãi về vốn và tăng 

cường bảo hiểm cho người nông dân được Chính phủ Thái Lan thực hiện; thuế 

nông nghiệp được bãi bỏ. Chính phủ hỗ trợ các chương trình tiếp thị, tìm kiếm 

địa chỉ xuất khẩu những sản phẩm sau thu hoạch và chế biến nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho tiêu thụ nông sản thông qua việc đẩy mạnh hình thức hợp 

đồng “chính phủ với chính phủ”; và đồng bộ hóa các chính sách để bảo đảm 

tính liên thông từ khâu gieo trồng, sản xuất đến bao tiêu xuất khẩu và giảm rủi 

ro cho người nông dân. 

 Chính phủ Thái Lan thực hiện trợ giá cho nông dân đối với các nông sản 

chủ yếu như gạo, cao su, trái cây,… Khi giá thị trường thấp, Chính phủ đã dùng 

ngân sách bao tiêu nông sản cho nông dân. Việc trợ giá nông sản không chỉ thực 

hiện ở việc mua nông sản với giá ưu đãi, mà nông dân trồng lúa còn được hưởng 

những ưu đãi như mua phân bón với giá thấp, miễn cước vận chuyển phân bón, 

được cung cấp giống mới có năng suất cao, được vay vốn lãi xuất thấp từ ngân 

hàng nông nghiệp,… Ngoài ra, Thái Lan cũng hỗ trợ về giá cho nông dân trồng 

5 loại cây chủ lực là sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt và chôm chôm. Để thực hiện 

tốt chính sách hỗ trợ này, Chính phủ Thái Lan sử dụng các chuyên viên cao cấp 

phụ trách chương trình với nhiệm vụ giám sát từ việc sản xuất, phân phối, chế 

biến, giá cả cho đến tìm thị trường xuất khẩu mới. 

 Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới 

trong nông nghiệp: Do diện tích đất nông nghiệp có hạn nên Thái Lan đẩy mạnh 

phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, nhằm cải tạo đất trồng, lai tạo các giống cây trồng mới có khả năng thích 

ứng với những vùng đất canh tác bạc màu, khô hạn. Để giữ và nâng cao độ phì 

nhiêu đất nông nghiệp, Thái Lan sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh 

và thuốc trừ sâu sinh học. Thông qua đó, vừa giúp sử dụng quỹ đất hiệu quả, 

giảm nhập khẩu phân bón và nâng cao xuất khẩu nông sản hữu cơ sạch. 
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 Ở Thái Lan hiện nay, mức độ cơ giới hóa đã bao phủ từng thửa ruộng. 

Ngay cả những khâu sau thu hoạch cũng được cơ giới hóa toàn bộ. Nhưng bí 

quyết thành công của nông dân Thái Lan chính là sự kết hợp khéo léo giữa kinh 

nghiệm canh tác truyền thống với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ mới. Bởi do điều kiện tự nhiên khác nhau nên nhiều vùng cần phải có 

những công nghệ và kỹ thuật canh tác đặc thù. “Nút thắt cổ chai” trong việc 

nâng cao chất lượng nông sản theo hướng phát triển bền vững đã được các nhà 

khoa học tháo gỡ bằng công nghệ sinh học (công nghệ biến đổi gien, lai tạo 

giống cây trồng, vật nuôi,...). 

 Thứ ba, chính sách cơ cấu lại công nghiệp nông thôn: Chính phủ Thái 

Lan đã tập trung vào các công việc: Cơ cấu lại ngành nghề phục vụ phát triển 

công nghiệp nông thôn, xem xét, đánh giá đầy đủ các nguồn tài nguyên, những 

kỹ năng truyền thống, nội lực, tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất và tiếp thị,… 

Từ đó, tập trung phát triển các ngành mũi nhọn như sản xuất hàng nông sản, 

thủy sản, hải sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. 

Công nghiệp chế biến thực phẩm Thái Lan phát triển mạnh nhờ thực hiện một 

số chương trình hỗ trợ sau: 

 - Thực hiện chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (One tambon, One 

product - OTOP), tức là mỗi làng làm ra một sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng và 

có chất lượng cao; chương trình “Quỹ Làng” (Village Fund Progam) nghĩa là 

mỗi làng sẽ nhận được một triệu baht từ Chính phủ cho dân làng vay mượn để 

phát triển kinh tế - xã hội. Trên thực tế đã có trên 75.000 ngôi làng ở Thái Lan 

được nhận khoản vay này. 

 - Chương trình: “Thái Lan là bếp ăn của thế giới” nhằm khuyến khích 

các nhà chế biến và nông dân có những hành động thiết thực kiểm soát chất 

lượng vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn cho hàng nông sản xuất khẩu và 

người tiêu dùng. 

 Thứ tư, mở rộng thị trường để thu hút đầu tư mạnh mẽ của nước ngoài 

cho nông nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến thực phẩm: Chính phủ Thái 
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Lan đã có chính sách trợ cấp ban đầu cho các nhà máy chế biến và đầu tư trực 

tiếp vào các kết cấu hạ tầng như cảng, kho lạnh, sàn đấu giá và đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển; xúc tiến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ năm, 

đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật canh tác, chuyển giao công nghệ cho nông dân: 

Công tác đào tạo kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho người nông dân được coi 

trọng. Nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học mở các khóa học tại chỗ về kỹ 

thuật canh tác, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút và nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực nông nghiệp.  

 6. Nông thôn ở 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 và yếu tố thành công này chính là hạt nhân “nông thôn 

mới” ở đây. Tỷ lệ sản xuất rau quả và hoa góp phần cung cấp nhu cầu khổng lồ 

trên toàn thế giới. Các nhà quản lý và xây dựng hình tượng nông thôn mới ở Hà 

Lan đã rất xuất sắc trong việc nắm bắt các thị trường khác về hoa, cây cảnh và 

các sản phẩm vườn ươm. Bên cạnh hoa tulip là loại hoa làm cho Hà Lan trên thế 

giới, các loại hoa khác như hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng cũng là đặc sản 

mà Hà Lan sản xuất trong các “nhà máy kính” chiếm tỷ lệ lớn sản xuất hoa của 

thế giới. 

 Hệ thống sản xuất và phân phối của nông dân Hà Lan được tổ chức rất 

tốt ở tất cả các quy trình. Việc trồng cây trong nhà kính đại diện cho hình thức 

nông nghiệp nhân tạo thành công. Đây là quá trình nỗ lực sử dụng các kỹ thuật 

như trong ống nghiệm tăng trưởng, thủy văn, chế ngự khí hậu hoàn toàn chủ 

động. Đây là loại hình sản xuất có sự kết hợp của các hoạt động công nghiệp 

và nông nghiệp. 

 7. Nông thôn mới ở Pháp: Trồng nho làm rượu vang 

 Guy Lautier là một nhà nông sống ở Puisserguier là một ví dụ điển hình 

của nông thôn mới Pháp. Kể từ khi cuộc cách mạng trong giao thông vận tải vào 

cuối thế kỷ 19, khu vực này được độc quyền dành riêng cho sự phát triển của 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  24 

nho để sản xuất rượu vang. Cây nho được trồng trên các vùng đất thấp và người 

nông dân phải đối mặt trong những thời điểm trì trệ, khó khăn riêng của họ. Mất 

một thời gian dài, người nông dân Pháp đã học được cách thức tự tổ chức thành 

các hợp tác xã, đoàn thể. Trong mỗi làng đều có hợp tác xã sản xuất, các cửa 

hàng, cửa hiệu bán rượu vang. Vì thế, làng thôn quê ở Pháp khá tấp nập và trở 

nên đáng yêu. 

 Nông dân Pháp đã từng gặp nhiều khó khăn từ các cuộc khủng hoảng của 

tiêu thụ rượu vang giảm, nhu cầu chất lượng trên thị trường đòi hỏi cao hơn, yêu 

cầu vượt ra ngoài biên giới quốc gia, giờ đây bằng những cố gắng của mình, 

nông dân Pháp đã khá thành công ở nhiều lĩnh vực. Hợp tác xã ở Puisserguier 

do Guy Lautier đứng đầu đã đổi mới trong việc tái tổ chức cơ cấu, cải thiện các 

giống cây trồng và các phương pháp sản xuất rượu vang, giao dịch tiếp thị với 

các khách hàng tiềm năng. Tất cả những điều này đã làm thay đổi và hiện đại 

hóa cách thức của người nông dân. Nhà sản xuất rượu vang của Languedoc-

Roussillon ngày nay đã trở thành nhà sản xuất các loại rượu vang tuyệt đỉnh 

đang được bán trên toàn thế giới. 

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 là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2010 

theo quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với 

mục tiêu: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước 

hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 

nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với 

đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định giàu bản sắc văn hóa 

dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân ngày cành được nâng cao theo định 

hướng xã hôi chủ nghĩa. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  25 

 Nông thôn mới có thể khái quát theo 5 nội dung cơ bản: Thứ nhất, đó là 

làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; Thứ hai, sản xuất phải phát triển 

bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; Thứ ba, đời sống vật chất và tinh thần 

của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; Thứ tư, bản sắc văn hóa dân tộc 

được giữ gìn; Thứ năm, xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ. 

 Tính đến ngày 15/9/2016, cả nước đã có 2.045 xã (23%) được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 515 xã (5,9%) so với cuối năm 2015; dự 

kiến đến hết năm 2016 sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn. Còn 300 xã dưới 5 

tiêu chí (3,36%), giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình 

quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. 

Cùng với đó, đã có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 9 đơn vị so với cuối năm 

2015. 

 Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện 

Chương trình NTM đạt 851.380 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước bố trí 

được 98.664 tỷ đồng, chiếm 11,6%; 88,4% số vốn đã huy động được từ nhiều 

nguồn lực khác nhau, bao gồm từ người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, tín dụng 

tham gia thực hiện chương trình. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2016, 

cả nước huy động được 332.475 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 

7.374 tỷ đồng (2,2%), ngân sách địa phương 23.193 tỷ đồng (7%) và các nguồn 

vốn huy động khác. 

 Theo kế hoạch triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, đến năm 

2020, mục tiêu số xã đạt tiêu chuẩn NTM khoảng 50%. Trong đó, miền núi phía 

Bắc đạt khoảng 28%, Đồng bằng sông Hồng 80%, Bắc Trung bộ 59%, duyên hải 

Nam Trung bộ 60%, Tây Nguyên 43%, Đông Nam bộ 80%, Đồng bằng sông Cửu 

Long 51%. Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cơ bản hoàn thành các công 

trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông 

thôn về giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất 
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lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc 

làm ổn định cho nhân dân, tăng mức thu nhập ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. 

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

 Là tỉnh miền núi vùng Tây Bắc với diện tích tự nhiên 9.541,25 km2, gồm 

TP Điện Biên, 8 huyện, 1 thị xã dân số trung bình 557.411 người (năm 2016) 

mật độ trung bình là 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. 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 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. 

 Lao động tỉnh Điện Biên cho đến nay chủ yếu vẫn là lao động nông thôn. 

Năm 2016 dân số trung bình nông thôn là 473.399 người chiếm 84,93% dân số 

cả tỉnh. Trong giai đoạn 5 năm từ 2011-2015 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 

GRDP bình quân  tăng 9,12%/năm. Trong đó khu nông, lâm nghiệp thủy sản 

tăng 4,53%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định đến 

năm 2016 tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21.87% trong cơ 

cấu kinh tế. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 ước đạt 253.934,1 tấn, 

tăng so với cùng kỳ năm 2015, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người 

năm 2016 đạt 455,6 kg/người/năm vượt so với mục tiêu đề ra tăng 12,9 

kg/người/năm so với 2011. Sản lượng bình quân đầu người cao nhất ở huyện 

Điện Biên (807,9 kg/người/năm), huyện Tuần Giáo (453,1/người/năm), huyện 

Điện Biên Đông (446,2 kg/người/năm), huyện Mường Nhé (382,3 

kg/người/năm). Thành phố Điện Biên và Thị Xã Mường Lay là hai địa phương 

có sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp nhất do diện tích trồng cây 

lương thực của hai địa phương này rất ít. 

 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. Trong giai 

đoạn này, nguồn lực huy động thực hiện chương trình là 7.697.468 triệu đồng. 
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Tính đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 4/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (các xã 

Thanh Chăn, Noong Hẹt của huyện Điện Biên, Ẳng Nưa của huyện Mường 

Ẳng, Thanh Minh của TP Điện Biên. 4 xã cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí (các xã 

Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Xương - huyện Điện Biên; xã Nay Lưa - 

TX.Mường Lay), chiếm 3,44%. Các huyện có số tiêu chí bình quân/xã đạt khá 

gồm: TP. Điện Biên Phủ 15 tiêu chí/xã; thị xã Mường Lay 17 tiêu chí/xã; huyện 

Điện Biên 8,8 tiêu chí/xã; huyện Mường Chà 6,2 tiêu chí/xã. Các huyện còn lại 

bình quân đạt từ 4,6-5,3 tiêu chí/xã. 

 Khó khăn lớn nhất của Điện Biên khi thực hiện chương trình nông thôn 

mới là do 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. Mục tiêu 

của đề tài là tạo lập phương tiện quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Sơn La. Qua 2 năm thực hiện đề tài đã tiến hành biên tập các bản 

đồ nền trên địa bàn tỉnh Sơn La (gồm 01 bản đồ nền cấp tỉnh tỷ lệ 1:100.000; 12 

bản đồ nền của 12 huyện tỷ lệ 1:50.000; 11 bản đồ nền của 11 xã điểm xây dựng 

nông thôn mới); Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu của tỉnh Sơn La, 12 huyện và 188 xã 

phục vụ quản lý nông thôn mới tại tỉnh Sơn La; Đồng thời xây dựng WebGIS 

quản lý xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, đề tài đã biên soạn 
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tài liệu hướng dẫn sử dụng WebGIS quản lý nông thôn mới, tổ chức tập huấn, 

chuyển giao công nghệ cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các địa 

phương. 

 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. Mục tiêu của 

đề tài nhằm giúp cho chính phủ xem xét tác động của các chính sách đã được 

ban hành và có các điều chỉnh bổ sung chính sách cần thiết phù hợp với điều 

kiện của Việt Nam. 

 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” đề tài do Viện 

chiến lược và chính sách tài chính là cơ quan chủ trì. Trong khuôn khổ nghiên 

cứu đề tài đã đạt được một số kết quả cơ bản sau: 

Thứ nhất, đề tài đã chỉ ra được phương thức và nguyên tắc xây dựng 

NTM cũng như các yếu tố tác động đến xây dựng NTM. Vai trò của chính sách 

tài chính trong xây dựng NTM được đề cập trên các khía cạnh: Chi ngân sách, 

thuế và phí, tín dụng, bảo hiểm. Đồng thời, đề tài đã chỉ ra những thách thức 

trong quá trình xây dựng NTM ở khu vực miền núi phía Bắc. 

Thứ hai, đề tài đã đưa ra một số đánh giá về chính sách tài chính và công 
cụ tài chính - kế toán cho xây dựng NTM, đặc biệt là 4 hạn chế về huy động 
nguồn lực (cơ chế lồng ghép, định mức phân bổ, xã hội hóa, thu từ sử dụng đất), 
6 hạn chế về phân bổ và sử dụng nguồn lực (chưa phân bổ trung hạn, quy mô 
thấp, nguồn lực phân tán, chính sách chậm ban hành, nhiều chương trình mục 
tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn, chưa chú trọng 
công tác kiểm tra, giám sát), 3 hạn chế về sử dụng công cụ quản lý tài chính - kế 
toán (lập dự toán ở cấp xã, phân cấp ngân sách, thiếu hệ thống tài khoản…). 

Thứ ba, dựa trên các phân tích, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn, 
thách thức đối với việc xây dựng NTM tại khu vực miền núi phía Bắc, đề tài đã 
đưa ra 4 nhóm giải pháp về huy động nguồn lực xây dựng NTM, 2 nhóm giải 
pháp về phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính, 3 nhóm giải pháp về sử dụng 
công cụ quản lý tài chính - kế toán. 
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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” Đề tài do trung 
tâm tin học và thông tin khoa học và công nghệ chủ chỉ. Mục tiêu của đề tài 
nhằm xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ có ứng dụng 
tích hợp công nghệ thông tin để đưa thông tin khoa học và công nghệ tới cấp xã 
phục vụ xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao dân trí, xóa đói, giảm 
nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. 

Đề tài: “Quản lý dữ liệu nông thôn mới trên cơ sở hệ thống thông tin địa 
lý” đề tài nghiên cứu do trường Đại Học Cần Thơ làm chủ trì, nghiên cứu đưa ra 
một giải pháp xây dựng ứng dụng quản lý dữ liệu thực hiện nông thôn mới trên 
hệ thống thông tin địa lý được đặt tên NRCDBMS. NCDBMS cung cấp các 
chức năng lập kế hoạch, cập nhập phân tích, tổng hợp dữ liệu và kết xuất bản đồ 
kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả của ứng 
dụng cho phép người dùng tổng hợp, đánh giá nhanh tình hình thực hiện các tiêu 
chí nông thôn mới trên địa bàn nghiên cứu, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi 
tiến độ thực hiện, so sánh kế hoạch và tiến độ thực hiện, tự động cập nhập tự 
động kết quả thực hiện kế hoạch. 
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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 từ Bắc 

xuống Nam, từ Đông sang Tây do hoạt động tân kiến tạo. Các hệ thống núi lớn 

đều chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ mỗi dãy núi lớn lại có nhiều 

nhánh nhỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Nét nổi bật của địa hình Điện 

Biên là độ dốc lớn, mức độ chia cắt ngang và chia cắt sâu mạnh. Điện Biên có 3 

nhóm kiểu địa hình: 

- Nhóm địa hình đồi núi: hình thành từ nhiều loại đá khác nhau tuỳ theo 

tính chất nham thạch, cường độ nâng mà chúng có độ cao, độ dốc và hình dáng 

khác nhau. Ở Điện Biên từ cao xuống thấp bao gồm các kiểu núi cao, trung 

bình, núi thấp, kiểu sơn nguyên, kiểu đồi bóc mòn, bán bình nguyên bóc mòn. 

Một số núi cao như: Núi Pho Thông (1.908m), núi Nậm Khẩu Hú (1.747m), dãy 

núi Hồ Nậm Nghèn (1.395m). Ở phía Nam tỉnh thuộc ranh giới huyện Điện 

Biên, Điện Biên Đông và Tuần Giáo là các dãy núi thượng nguồn sông Mã và 

sông Nậm Rốm, đỉnh cao nhất là Pu Huổi Long (2.018m). Các vùng núi cao 

thường là nơi có địa hình dốc, chắn gió, mưa tập trung. Kẹp giữa các dãy núi 

trên là vùng núi thấp rộng lớn thuộc lưu vực sông Đà bị chia cắt dữ dội. Từ 

Tuần Giáo ngược lên phía Tây Bắc đến khuỷu sông Đà là sơn nguyên Sín Chải 

dài 30 km, rộng trung bình 10km, cao trung bình 1.000m với sườn gần như 

dựng đứng. 

- Nhóm kiểu địa hình karst: Phân bố ở phía Đông, tập trung chủ yếu ở 

khu vực Tủa Chùa, nằm trong dải cao nguyên đá vôi chạy từ Phong Thổ tới 

Ninh Bình. Các vùng đá vôi khác nhau về biên độ nâng sẽ khác nhau về mức độ 

trẻ hoá. 

- Nhóm kiểu địa hình thung lũng và lòng chảo miền núi: Phân bố ở khu 

vực lòng chảo Điện Biên, trung tâm Mường Lay và vùng thị trấn Tủa Chùa. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  31 

Nói chung Điện Biên có địa hình phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy 

núi cao và các thung lũng, sông suối nhỏ, hẹp và dốc phân bố khắp nơi trên địa 

bàn tỉnh. Xen giữa núi và cao nguyên là các thung lũng hoặc lòng chảo có bề 

mặt tương đối bằng phẳng, những dạng địa hình này chiếm phần diện tích không 

lớn. Đáng chú ý nhất là lòng chảo Điện Biên Phủ rộng 150.000 ha với bề mặt 

bằng phẳng, có nguồn gốc tích tụ trầm tích tạo nên cánh đồng Mường Thanh 

rộng nhất vùng Tây Bắc với đất đai màu mỡ.  

 Sự chia cắt địa hình này là do sự phức tạp về đặc điểm địa chất liên quan 

đến các nhóm đá cấu tạo. Tại Điện Biên có các nhóm đá: Nhóm granít, nhóm đá 

phiến, nhóm đá cát (sa thạch) và nhóm đá vôi. Qua phân tích và đối sánh với 

hiện trạng trượt lở và lũ bùn đá, lũ quét ở Điện Biên cho thấy các nhóm sườn lũ 

tích, tectonit và các thành tạo đá phiến xeritxit, phun trào bazơ thuộc loại có khả 

năng tạo nguy cơ trượt lở và lũ bùn đá cao. 

Với đặc điểm địa hình trên, hiện nay các điểm phân bố dân cư trên toàn 

tỉnh tập trung phần lớn ở lòng chảo, thung lũng sông. Tại các khu vực địa 

hình cao của tỉnh hầu như chưa có dân sinh sống hoặc dân cư phân bố rất 

thưa thớt do các nhánh sông, suối rất nhỏ, thiếu nguồn nước cho sinh hoạt và 

sản xuất. Đồng thời những khu vực này thường hay xảy ra các tai biến thiên 

nhiên. 

II.1.2. Đặc điểm địa chất  

Tỉnh Điện Biên nằm trong vùng Tây Bắc Việt Nam có lịch sử phát triển 

địa chất lâu dài và cấu trúc kiến tạo phức tạp. Tài liệu nghiên cứu địa chất Việt 

Nam cho thấy vào đầu Rifei sớm (khoảng 1600 triệu năm) vỏ lục địa đầu tiên đã 

được hình thành và trở thành một khối lục địa thống nhất rộng lớn. Sau pha ổn 

định về địa chất kiến tạo tương đối vào Pliocen với sự phát triển khá rộng rãi 

các bề mặt san bằng mà ngày nay còn bảo tồn khá tốt trên sơn nguyên Tủa Chùa 

và ngay cả đới nâng mạnh nhất Phan Xi Păng, sông Mã. Vào giai đoạn Đệ Tứ 

vùng này lại bước vào một pha hoạt động tân kiến tạo mới dưới tác động của 

trường ứng suất kiến tạo đặc trưng bởi phương ép Bắc - Nam, tách giãn Đông - 
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Tây. Điểm nổi bật nhất của pha kiến tạo này là sự dịch chuyển ra tương đối các 

khối địa chất theo các đới đứt gãy, ranh giới và sự phân dị mạnh mẽ trên toàn 

lãnh thổ. Những nét cơ bản vẫn được tiếp diễn cho đến ngày nay. Hệ quả quan 

trọng của hiện tượng này là quá trình ngoại sinh đã hoạt động mạnh trở lại, địa 

hình núi phân cách được thiết lập, mạng lưới sông suối được ổn định dần dần và 

tiến tới cấu trúc ngày nay.  

Chính do hoạt động trở lại của hệ thống đứt gãy cổ và sự xuất hiện các 

đứt gãy mới với cơ chế hoạt động phân dị đã dẫn tới việc chia cắt lãnh thổ 

nghiên cứu thành các khối (các đới) có hình thù và kích thước khác nhau và 

chuyển động phân dị với nhau kể cả theo phương nằm ngang và thẳng đứng tạo 

bức tranh về bình đồ kiến trúc đa dạng như ngày nay. 

Quá trình nén theo phương á kinh tuyến biểu hiện rõ ở phần phía Đông và 

phía Tây đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và có sự dịch chuyển các khối dọc các 

đới đứt gãy theo kiểu thuận chiều kim đồng hồ phương Tây Bắc - Đông Nam 

(sông Đà, sông Mã…) và ngược chiều kim đồng hồ phương Đông Bắc – Tây 

Nam (Đông Bắc Điện Biên) và tách mở dọc các đứt gãy phương á kinh tuyến 

(Lai Châu - Điện Biên, Tuần Giáo – Tủa Chùa). Quá trình nén ép ngang còn 

biểu hiện ở sự biến dạng theo kiểu lượn sóng tạo ra bức tranh chung là đới trục 

của Tây Bắc (trùng với thung lũng sông Đà) hạ thấp tương đối. 

Tại Điện Biên có nhiều đứt gãy sâu phân đới như: 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. Đứt gãy Lai Châu - Điện Biên phân cách giữa một bên là 

địa máng Bắc Việt Nam (bao gồm hệ uốn nếp Mezozoi sông Đà và hệ uốn nếp 

Hecxinit Trường Sơn) và khối Inđôsini với một bên là miền uốn nếp Thái Lan - 

Mã Lai. Mặt trượt của đới cắm về phía Tây với góc cắm dốc. Trên địa phận Việt 

Nam đới có phương á kinh tuyến, tạo nên một dải biến dạng rộng trên 10 km với 

cấu tạo phân dải, phân phiến, thế nằm dốc đứng, cà ép mạnh mẽ trong đá. Bản 

thân đứt gãy Lai Châu - Điện Biên cũng hoạt động tách giãn mạnh tạo ra sụt lún 

dạng địa hào và nâng mạnh ở hai bờ Đông Tây, mật độ dập vỡ vỏ trái đất cũng 
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tăng cực đại. Những yếu tố trên cùng một lúc tác động cộng hưởng mạnh mẽ tạo 

ra các khu vực trượt lở và lũ bùn đá điển hình có quy mô vào loại lớn đặc trưng 

được biết trên thế giới. Đồng thời các đứt gãy này đóng vai trò quan trọng trong 

việc hình thành và phân bố khoáng sản, động đất cũng như 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 vùng núi có mùa 

đông lạnh. Suốt mùa đông duy trì một tình trạng khô hanh điển hình của khí hậu 

gió mùa còn mùa hè mưa nhiều. Khí hậu tỉnh Điện Biên sự phân hóa đa dạng 

theo địa hình và theo mùa. 

Trên lãnh thổ tỉnh Điện Biên có 5 trạm khí tượng và 16 trạm đo mưa, số 

liệu khí hậu có độ dài chuỗi khoảng 35-50 năm (1960-2008) được trình bầy 

trong phần phụ lục.  

II.1.2.1. Chế độ bức xạ, nắng, mây 

Chế độ bức xạ của tỉnh Điện Biên tương đối dồi dào. Lượng bức xạ tổng 

cộng năm đạt khoảng 125 - 130 kcal/cm2.năm. Tháng V có lượng bức xạ lớn 

nhất đạt 12,5 - 13,0 kcal/cm2.tháng. Tháng XII hoặc tháng I có lượng bức xạ 

nhỏ nhất khoảng 7,6 - 7,8 kcal/cm2.tháng. 

Tỉnh Điện Biên có nhiều nắng. Tổng số giờ nắng năm đạt khoảng 1820-

2035 giờ/năm. Quanh năm là mùa nắng với số giờ nắng dao động trong khoảng 

115-215 giờ/tháng. Ba tháng (III-V) có nhiều nắng nhất, đạt khoảng 170-215 

giờ/tháng. Hai tháng giữa mùa mưa (VI-VII) có ít nắng nhất, tuy nhiên vẫn có 

khoảng 115-140 giờ/tháng. 

Ngược lại, tỉnh Điện Biên có tương đối ít mây. Lượng mây tổng quan 

trung bình năm dao động trong khoảng 6,4-7,2/10 BT. Ba tháng giữa mùa mưa 

(VI-VIII) có nhiều mây nhất, đạt khoảng 8,0-8,9/10 BT; còn ba tháng (II-IV) có 

ít mây nhất, chỉ có khoảng 4,4-6,0/10 BT. 
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II.1.2.2. Chế độ gió 

Nằm ở phía Tây của vùng Tây Bắc có địa hình bị chắn bởi ảnh hưởng của 

cả gió mùa Đông Bắc và Tây Nam từ hai phía nên chế độ gió ở tỉnh Điện Biên 

hầu như không phản ánh rõ chế độ hoàn lưu chung của khu vực, mà phụ thuộc 

chủ yếu vào đặc điểm địa hình địa phương.  

Đặc điểm chung nhất của chế độ gió tỉnh Điện Biên là gió yếu, tần suất 

lặng gió lớn, đạt tới 48-74%. Tuy nhiên, vẫn quan sát được hướng gió chủ đạo 

trong mùa đông là hướng Bắc, Đông Bắc với tần suất thấp (10-15%); còn trong 

mùa hè là các hướng Nam, Đông Nam và Tây Nam với tần suất khoảng 10-

15%.  

Nhìn chung trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh tốc độ gió trung bình thấp, 

trị số trung bình năm nhỏ hơn 1 m/s. Ở các khu vực đèo và phía sườn đón gió 

(đèo Pha Đin) có tốc độ gió trung bình năm khá lớn đạt 2 – 3 m/s. Tuy nhiên, 

các tốc độ gío mạnh nhất thường đạt khoảng 10-25 m/s, có thể đạt tới 30-40 m/s 

trong các cơn dông nhiệt xuất hiện chủ yếu vào thời kỳ chuyển tiếp từ đông 

sang hè (II-V). 

II.1.2.3. Chế độ nhiệt 

Nhiệt độ trung bình năm ở tỉnh Điện Biên thay đổi theo độ cao địa hình. 

Ở vùng thấp dưới 300 m nhiệt độ trung bình năm cao đạt 23°C. Nhiệt độ trung 

bình năm giảm theo độ cao địa hình xuống còn 20°C ở độ cao khoảng 750-800 

m; giảm xuống 16°C ở độ cao khoảng 1550 – 1600 m.  

Nhiệt độ trung bình dao động mạnh trong năm với biên độ đạt khoảng 

8,3-10,3°C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất trong năm (tháng I hoặc XII) 

đạt 17,1°C ở Lai Châu vùng thấp dưới 300 m, giảm theo độ cao địa hình xuống 

khoảng 12,4°C ở Pha Đin có độ cao 1347 m. Nhiệt độ trung bình tháng VI 

(tháng nóng nhất) đạt 26,6°C ở Lai Châu vùng thấp dưới 300 m và giảm xuống 

còn 20,7°C ở Pha Đin, độ cao 1347 m.  

Ở vùng thấp dưới 300 m có một mùa nóng dài 5 tháng (V-IX), đến độ cao 

khoảng 700 m trở lên không còn mùa nóng nữa. Mùa lạnh ở vùng thấp dưới 300 m 
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dài 3 tháng (XII-II), càng lên cao mùa lạnh càng dài và kéo dài quanh năm ở những 

vùng núi cao trên 1500 m.  

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thay đổi trên lãnh thổ phụ thuộc chủ yếu vào 

độ cao và dạng địa hình. Cụ thể ở Lai Châu (244 m) là 3,4°C; ở Điện Biên (479 

m) là -0,4°C; trong khi ở Tủa Chùa (1250 m) là 1,3°C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

thường > 35°C trong mùa hè ở những vùng thấp dưới 900 m, có thể đạt tới 

42,2°C vào tháng V ở Lai Châu, vùng thấp dưới 300 m. 

Do nằm sâu trong đất liền nên nhiệt độ dao động mạnh trong ngày. Trị số 

biên độ nhiệt ngày trung bình năm đạt 9,5 – 10,5°C ở vùng thấp dưới 1000 m và 

dao động trong khoảng 7-9,5°C ở vùng núi cao trên 1000 m. Trong mùa đông, 

trị số biên độ nhiệt ngày đêm khá lớn đạt tới 10-14°C ở vùng thấp dưới 1000 m; 

dao động trong khoảng 8-10°C ở vùng có độ cao trên 1000 m. Vào mùa mưa 

(VI-IX), trên địa phận toàn tỉnh Điện Biên, biên độ nhiệt ngày trung bình 

thường dao động trong khoảng 6-8°C.  

II.1.2.4. Chế độ mưa-ẩm 

1. Chế độ mưa 

Trên lãnh thổ tỉnh Điện Biên, lượng mưa năm dao động trong phạm vi 

khá rộng từ 1.400 - 2.500 mm/năm. Khu vực Mường Mươn ở trong thung lũng 

sông Nậm Mức nằm trong thung lũng khuất gió có lượng mưa năm thấp nhất 

tỉnh, chỉ đạt khoảng 1400 mm/năm thuộc chế độ mưa ít. Khu vực vùng núi cao 

phía Tây Bắc tỉnh, thuộc huyện Mường Nhé và vùng núi cao Trung Hoa Đế-

Nậm Khẩu Hú-Pú Tỉu thuộc các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng có 

lượng mưa năm lớn nhất đạt 2.000-2.500 mm/năm. Các khu vực còn lại có 

lượng mưa năm dao động trong khoảng 1.500-2.000 mm/năm. Như vậy trên đại 

bộ phận lãnh thổ tỉnh Điện Biên có chế độ mưa vừa, chỉ ở vùng núi phía Tây 

Bắc và vùng núi cao Trung Hoa Đế-Nậm Khẩu Hú-Pú Tỉu thuộc các huyện 

Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng có chế độ mưa nhiều và trong một số thung 

lũng bị che khuất bởi các dãy núi đối với các hướng gió mùa gây mưa lớn có 

chế độ mưa ít.    
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 Tỉnh Điện Biên có chế độ mưa mùa hè. Mùa mưa chủ yếu dài 6 tháng từ 

tháng IV đến tháng IX; một số nơi như Mường Chà, Mường Nhé có mùa mưa 

ngắn hơn, dài 5 tháng (V-IX); tuy nhiên khu vực huyện Mường Nhé mùa mưa 

có thể tới 7 tháng (IV-IX). Lượng mưa của mùa mưa chiếm khoảng 75-92% 

lượng mưa năm. Ba tháng (VI-VIII) có lượng mưa lớn nhất, đạt khoảng 270-520 

mm/tháng. Trong mùa mưa lượng mưa ngày lớn nhất đều lớn hơn 100 

mm/ngày, thậm chí đạt trên 400 mm/ngày. Vào thời kỳ này mưa kéo dài nhiều 

ngày rất dễ gây úng ngập ở nơi có địa hình thấp trũng, còn trên các sườn núi có 

thể xảy ra sạt trượt lở đất, lũ quét, lũ bùn đá ở những nơi mất thảm thực vật và 

có bề mặt địa hình bị phá vỡ.  

 

Mùa khô dài 3-5 tháng (XI-III) với lượng mưa tháng chỉ đạt dưới 50 

mm/tháng; trong đó có 1-3 tháng hạn (lượng mưa < 25 mm/tháng), tuy nhiên 

không có tháng kiệt (lượng mưa < 5 mm/tháng). Đây là thời kỳ thiếu nước đối 

với cây trồng, đặc biệt là 3 tháng hạn (XII-II).  

Mỗi năm có khoảng 100-160 ngày mưa, trong mùa mưa có khoảng 10-24 

ngày mưa/tháng.  
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b. Độ ẩm tương đối 

Độ ẩm trung bình năm ở tỉnh Điện Biên là 81-84%. Độ ẩm biến đổi theo 

mùa. Thời kỳ (VI-X) có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất, đạt 85-91%. Các 

tháng (II-IV) có độ ẩm trung bình thấp nhất, khoảng 71-80%.  

Độ ẩm tương đối tối thấp trung bình năm trên lãnh thổ tỉnh Điện Biên dao 

động trong khoảng 56-66%. Trị số độ ẩm này tương đối cao (> 60%) ở vùng núi 

cao trên 1000 m, còn ở vùng thấp chỉ dao động trong khoảng 56-57%. 

Độ ẩm tối thấp tuyệt đối có thể xuống dưới 20% vào thời kỳ từ giữa mùa 

đông sang đầu hè (XII-IV). Giá trị độ ẩm thấp nhất trên lãnh thổ tỉnh Điện Biên 

đều bằng hoặc nhỏ hơn 15% và có thể xuất hiện vào tháng III hoặc tháng I. 

c. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET 

 Tỉnh Điện Biên có lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET khá lớn, đạt 1090 – 

1216 mm/năm. Thời kỳ từ tháng III hoặc tháng IV đến tháng VIII hoặc IX có 

lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET lớn hơn 100 mm/tháng. Hai tháng IV và V 

có lượng bốc hơi PET lớn nhất trong năm, đạt trên dưới 130 mm/tháng. Hai 

tháng XII và I có lượng bốc thoát hơi thấp nhất, chỉ đạt 55-65 mm/tháng. 

d. Chỉ số khô hạn 

 Để đánh giá đầy đủ hơn mức độ khô hạn của lãnh thổ về mặt định lượng 

chúng tôi đã tính chỉ số khô hạn. Đây là tỷ số giữa lượng bốc hơi và lượng mưa. 
 Chỉ số khô hạn trung bình năm ở tỉnh Điện Biên khá cao, dao động trong 

khoảng 0,51-0,78. Như vậy, xét chỉ số khô hạn trung bình năm thì khu vực 

nghiên cứu đủ ẩm. Lượng mưa thu được cả năm thường lớn hơn 1,5 - 2 lần 

lượng nước cần phải chi thông qua bốc thoát hơi. 

 Tuy nhiên do lượng mưa phân bố rất không đều trong năm, phân hoá ra 

hai mùa mưa và mùa khô khá sâu sắc. Vì vậy, khi xét chỉ số khô hạn các tháng 

trong năm thấy có sự phân hóa theo mùa khá sâu sắc trên toàn lãnh thổ của tỉnh. 

Thời kỳ thiếu nước đối với cây trồng (K > 1,00) kéo dài 5-7 tháng, từ tháng X 

đến tháng IV. Thời kỳ khô hạn (K > 2,00) kéo dài 2-6 tháng, từ tháng X đến 
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tháng III, trong đó có khoảng 1-3 tháng hạn (K > 3,00) có thể xảy ra vào các 

tháng XII, I-II hoặc II-III  ở vùng thấp trong thung lũng bị che khuất bởi các dãy 

núi đối với các hướng gió mùa gây mưa lớn.  

Vào các tháng giữa mùa mưa (VI-VIII) chỉ số khô hạn khá thấp, chỉ < 

0,50 lúc này lượng nước mưa thu được không những thừa đối với thảm thực vật 

mà có thể gây úng lụt, nếu địa hình thoát nước kém.  

II.1.2.5. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt 

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

tương đối lớn và có ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, đời sống, sức khỏe của 

con người như: gió khô nóng, sương muối, sương mù, dông lốc và mưa đá.  

a. Gió khô nóng 

Do ảnh hưởng của hiệu ứng “Phơn” đối với gió mùa Tây Nam sau khi 

vượt qua các dãy núi cao thượng Lào, ở vùng thấp của tỉnh Điện Biên thịnh 

hành kiểu thời tiết khô nóng. Thời tiết khô nóng được đánh giá thông qua số 

ngày khô nóng. Ngày khô nóng là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối  35C và 

độ ẩm tối thấp tuyệt đối  65%.  

Ở những vùng thấp dưới 500m mỗi năm có khoảng 5-30 ngày/năm, trong 

các thung lũng sông hẹp và kín dưới 300 m có khá nhiều ngày khô nóng tới 28-

30 ngày/năm. Càng lên cao số ngày khô nóng càng ít, đến độ cao 500-700m chỉ 

có khoảng 2-5 ngày khô nóng/năm. Từ độ cao 900m trở lên kiểu thời tiết khô 

nóng không còn xuất hiện nữa.  

Thời tiết khô nóng có thể xuất hiện vào thời kỳ (II-IX) ở vùng thấp, nhiều 

nhất vào hai tháng IV-V với khoảng 6-9 ngày/tháng. Ở vùng có độ cao 500-900 

m thời tiết khô nóng xuất hiện vào các tháng III-V và VII nhưng với tần suất 

thấp, dưới 2 ngày/tháng. 

b. Sương muối 

Ở tỉnh Điện Biên cũng như toàn vùng Tây Bắc nói chung đặc trưng kiểu 

thời tiết lạnh khô và lặng gió, rất thuận lợi để sương muối hình thành khi nhiệt 
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độ hạ xuống xấp xỉ 0C. Chỉ những vùng thấp dưới 300 m mới không có sương 

muối.  

Sương muối hầu như năm nào cũng xuất hiện ở những vùng núi cao trên 

1.000 m (trên dưới 1 ngày/năm), tuy nhiên trên những sườn đón gió và trên các 

đèo như Pha Đin sương muối cũng không xuất hiện nhiều chỉ khoảng 0,3 – 1 

ngày/năm. Đối với vùng có độ cao 300-1.000 m, trong các thung lũng kín và 

khuất gió sương muối vẫn có khả năng xuất hiện như ở Điện Biên là 0,4 

ngày/năm, trong khi ở Tuần Giáo (570 m) lại không có sương muối. Trên toàn 

lãnh thổ tỉnh Điện Biên sương muối chủ yếu xuất hiện vào hai tháng XII-I. 

c. Sương mù 

Sương mù là hiện tượng thời tiết hay gặp ở tỉnh Điện Biên, song phân bố 

không đều trên lãnh thổ phụ thuộc vào đặc điểm địa hình địa phương. Trong 

thung lũng lòng chảo Điện Biên, Tuần Giáo, đèo Pha Đin có rất nhiều sương mù 

tới 83-93 ngày/năm; song ở những vùng núi cao thoáng như Tủa Chùa chỉ có 2 

ngày/năm; còn ở Lai Châu có 34 ngày/năm.  

Sương mù thường xuất hiện nhiều trong mùa đông với khoảng 4-10 

ngày/tháng ở khu vực tương đối ít sương mù, có thể đạt tới 7-18 ngày/tháng ở 

các khu vực có rất nhiều sương mù.  

Sương mù ở Điện Biên thường là sương mù bức xạ, sẽ tan nhanh khi mặt 

trời lên cao. Sương mù dày và kéo dài sẽ gây cản trở cho các hoạt động giao thông 

vận tải ở vùng núi. 

d. Dông và mưa đá 

Nằm trong vùng núi cao Tây Bắc, tỉnh Điện Biên có tương đối nhiều 

dông. Trung bình mỗi năm có khoảng 44-82 ngày dông. Dông xuất hiện nhiều 

nhất vào thời kỳ (IV-VIII) với khoảng 6-15 ngày/tháng.  

Dông ở đây tuy có kích thước không lớn nhưng có thể kèm gió mạnh, gió 

lốc và mưa đá vào thời kỳ chuyển tiếp từ đông sang hè. Ví dụ ở trạm Tuần Giáo 

trong 37 năm (1961-1997) đã thấy xuất hiện 2 cơn lốc vào các tháng IV-V. 
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Trên hầu khắp lãnh thổ đều thấy mưa đá xuất hiện với khoảng 0,6-1,7 

trận/năm. Mưa đá có thể xuất hiện vào thời kỳ (I-VI) và các tháng X và XII, tuy 

nhiên xuất hiện chủ yếu vào thời kỳ (II-V).  

II.1.4. Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước 

  Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc có địa hình thấp 

dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông, được cấu tạo bởi 

những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 

200m đến hơn 1.800m. Ở phía Bắc có các điểm cao 1.085m, 1.162m và 1.856m 

(thuộc Mường Nhé), cao nhất là đỉnh Pu Đen Đinh 1.948 m. Ở phía Tây có các 

điểm cao 1.127m, 1.649m, 1.860m và dãy điểm cao Mường Phăng kéo xuống 

Tuần Giáo. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc 

phân bố khắp nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó đáng kể có thung lũng Mường Thanh 

rộng hơn 150km2, là cánh đồng lớn và nổi tiếng nhất của tỉnh và toàn vùng Tây 

Bắc. Núi bị bào mòn mạnh tạo nên những cao nguyên khá rộng như cao nguyên 

A Pa Chải (huyện Mường Nhé), cao nguyên Tả Phình - Tủa Chùa. Ngoài ra, còn 

có các dạng địa hình thung lũng, sông suối, thềm bãi bồi, nón phóng vật, sườn 

tích, hang động castơ, mô sụt võng... phân bố rộng khắp trên địa bàn, nhưng diện 

tích nhỏ. Điện Biên nằm ở khu vực đầu nguồn 3 con sông lớn là sông Đà, sông 

Mã và sông Mê Kông, trong đó riêng lưu vực sông Đà trên địa phận các huyện 

Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay có diện 

tích khoảng 5.300 km2, chiếm 55% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.  

II.1.3.1. Sông Đà 

Sông Đà ở phía Bắc tỉnh bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) qua 

Mường Tè (tỉnh Lai Châu) - thị xã Mường Lay - Tuần Giáo rồi chảy về tỉnh Sơn 

La. Sông Đà là phụ lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng (chiếm 34,1%) có diện 

tích lưu vực là 52.900km2 trong đó phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 

26.800km2 chiếm 50,7% tổng diện tích toàn lưu vực. Dòng chính sông dài 

1.010km bắt nguồn từ vùng núi Ngụy Sơn (Vân Nam – Trung Quốc) chảy theo 

hướng Tây Bắc - Đông Nam đến nhập lưu với sông Hồng tại Việt Trì. Phần 
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dòng chính thuộc lãnh thổ Việt Nam dài 570km chiếm 56,4% tổng chiều dài 

dòng chính. Tổng lượng nước của lưu vực sông Đà chiếm 48% tổng lượng nước 

của toàn bộ hệ thống sông Hồng.  

 Lưu vực sông Đà có dạng hình thuôn dài theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, chạy dọc theo thung lũng sâu của các dãy núi cao, bên trái có dãy Ai Lao 

Sơn tiếp đến dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Fanxipan cao nhất Việt Nam và bên 

phải là dãy Vô Lương tiếp đến dãy Pu Đen Đinh. Những dãy núi đá vôi chạy 

song song đã tạo nên hướng chảy của sông Đà là hướng Tây Bắc - Đông Nam. 

Địa hình trên lưu vực sông Đà chủ yếu là núi cao nên độ cao bình quân lưu vực 

đạt 965m, độ dốc bình quân lưu vực cũng khá lớn đạt 36,8%, trên sông có nhiều 

thác ghềnh, thậm chí đến tận khu vực hạ lưu vẫn xuất hiện thác. Do các dãy núi 

chạy sát bờ sông nên thung lũng sông Đà hẹp có dạng hẻm vực, sông đang đào 

lòng mạnh.  

Phần diện tích lưu vực sông Đà thuộc lãnh thổ Việt Nam có độ cao 500 - 

1.500m chiếm khoảng 62,3 – 76,8%. Dòng chính chảy khá thẳng với hệ số uốn 

khúc đạt 1,3. Mạng lưới sông suối trong lưu vực sông Đà phát triển không đồng 

đều, mật độ sông suối dao động từ dưới 0,5 km/km2 đến 1,67 km/km2. Nằm 

hoàn toàn trong vùng núi cao nên độ cao bình quân lưu vực sông Đà lớn (> 

1.000 m) và độ dốc lòng sông cao, thung lũng sông dạng hẻm vực, lòng sông 

phụ lưu đều có hướng đổ thẳng góc vào dòng chính. Độ cao bình quân lưu vực 

của các phụ lưu cấp I đều lớn (Nậm La 1.119m, Nậm Mạ 936m, Nậm Củm 

1.288m, Nậm Khen 918m, Nậm Long 1.139m, Nậm Bum 1.269m, Nậm Na (a) 

1.267m, Nậm Mức 934m, Nậm Mu 1.085m…). Các dãy núi chạy sát bờ sông 

nên lòng sông hẹp với độ rộng lòng sông trong mùa kiệt đạt 40 – 60 m. Độ dốc 

bình quân lưu vực của toàn bộ hệ thống sông Đà cũng như của các phụ lưu cũng 

đạt trị số cao (Nậm La 51,2%, Nậm Mạ 42%, Nậm Củm 54,5%, Nậm Khen 

45,2%, Nậm Long 51,2%, Nậm Bum 48,5%, Nậm La (a) 38,7%, Nậm Mức 

34,9%, Nậm Mu 37,2%...). Dòng chính đoạn từ biên giới đến Lai Châu có độ 

dốc lòng sông là 1,05‰, đoạn từ chợ Bờ đến Trung Hà có độ dốc 0,08‰…  
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Trong khu vực nghiên cứu chỉ có 4 phụ lưu cấp I có diện tích lưu vực lớn 

hơn 1.000km2 là  Nậm Pô 2.280km2, Nậm Na (a) 2.190km2 (phần trong lãnh thổ 

Việt Nam), Nậm Mức 1.810km2 (phần trong lãnh thổ Việt Nam), Nậm Mu 

3.400km2. Các phụ lưu còn lại đều nhỏ chỉ khoảng vài chục đến vài trăm km2. 

Các lưu vực sông nhỏ, độ dốc bình quân lưu vực cũng như độ dốc lòng sông lớn 

lại nằm trong khu vực có lượng mưa lớn và lớp thảm phủ thực vật bị tàn phá 

nặng nề chưa phục hồi được dẫn tới mức độ tập trung nước nhanh là tiền đề gây 

nên những trận lũ quét lớn trong vùng gây nên những thiệt hại to lớn về tính 

mạng và tài sản. 

Phần lưu vực sông Đà thuộc địa phận tỉnh Điện Biên nằm hoàn toàn bên 

bờ phải của dòng chính có diện tích 5.300km2. Phần lưu vực này có sự tham 

đóng góp của 18 lưu vực có chiều dài lớn hơn 10km, trong đó có 5 phụ lưu có 

diện tích lưu vực lớn hơn 500km2. Đó là:  

Lưu vực sông Nậm Mạ: Lưu vực sông Nậm Mạ có tổng diện tích lưu vực 

918km2. Dòng chính sông dài 63km bắt nguồn từ độ cao 1.400m và đổ vào bờ 

phải sông Đà cách cửa sông 519,7km. Độ dốc bình quân lưu vực đạt 42%. Hệ số 

uốn khúc của dòng chính đạt 1,4. Lưu vực sông Nậm Mạ có 6 phụ lưu cấp I 

chiều dài lớn hơn 10km, trong đó lưu vực N. Mo Nhì có diện tích lớn nhất là 

270km2 đổ vào bờ trái Nậm Mạ. Lưu vực N. Mo Nhì cũng có độ dốc bình quân 

lưu vực đạt khá lớn 38%. 

Lưu vực sông Nậm Bum: Diện tích lưu vực là 653km2. Dòng chính sông 

dài 36 km bắt nguồn từ độ cao 2.000m đến nhập lưu với dòng chính sông Đà tại 

vị trí cách cửa sông 476km. Mật độ lưới sông lưu vực sông Nậm Bum đạt 

0,63km/km2. Dòng chính có hệ số uốn khúc đạt 1,46. Độ dốc bình quân lưu vực 

đạt 48,5%. So với các phụ lưu khác của sông Đà thì độ dốc bình quân lưu vực 

Nậm Bum khá lớn. Các phụ lưu cấp I cũng có độ dốc bình quân lưu vực lớn. 

Lưu vực Nậm Khói có độ dốc bình quân lưu vực là 43,5%, N. Si Lùng là 49%, 

N. Cao là 54,5%. Hệ số uốn khúc của dòng chính đều đạt dưới 1,5, dòng chảy 

khá thẳng nên hệ số tập trung nước lớn. 
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Lưu vực sông Nậm Pô: Sông Nậm Pô có diện tích 2.280km2. Nằm ở 

vùng núi Tây Bắc, địa hình trên lưu vực chủ yếu là các dãy núi trung bình như 

Pu Cuốt nên mạng lưới sông suối trong lưu vực phát triển hình nan quạt mở 

rộng mà thực chất là hai sông lớn (dòng chính Nậm Pô và Nậm Nhé) có diện 

tích tương đương nhau nhập lưu ở km thứ 9 vì vậy độ rộng bình quân lưu vực 

đạt tới 24,9km. Mật độ lưới sông đạt 0,5km/km2. Dòng chính dài 103km chảy 

theo hướng Nam Bắc có hệ số uốn khúc đạt 1,69. Lưu vực sông Nậm Pô có 6 

phụ lưu chiều dài lớn hơn 10km. 

Lưu vực sông Nậm Mức: Sông Nậm Mức nằm ở hữu ngạn sông Đà với 

diện tích lưu vực phần nằm trong lãnh thổ Việt Nam là 1.810km2 chiếm xấp xỉ 

62% tổng diện tích toàn bộ lưu vực. Phần diện tích đá vôi là 61,2km2. Dòng 

chính sông dài 165km (phần trong lãnh thổ Việt Nam là 86km) với hệ số uốn 

khúc là 1,62 bắt nguồn từ độ cao 880 m và đổ vào dòng chính sông Đà ở bờ 

phải cách cửa sông 396m. Lưu vực sông có chiều dài xấp xỉ 6 lần chiều rộng 

bình quân lưu vực. Độ cao bình quân lưu vực đạt 934m, độ dốc bình quân lưu 

vực là 34,9%. Lưu vực sông Nậm Mức có 10 phụ lưu cấp I có chiều dài lớn hơn 

10km. Có những lưu vực như Nậm Mươn độ dốc bình quân lưu vực đạt tới 

48,5%. 

Lưu vực sông Nậm Muôi: Có tổng diện tích lưu vực là 712km2, trong đó 

phần diện tích đá vôi là 172km2. Dòng chính sông Nậm Muôi có chiều dài 50km 

bắt nguồn từ độ cao 600m tại Bản San (103º39ʹ20ʺ, 21º28ʹ40ʺ đến nhập lưu với 

dòng chính tại bờ phải (103º39ʹ50ʺ, 21º39ʹ) cách cửa sông 305,8 km. Độ cao bình 

quân toàn lưu vực đạt 503 m; độ dốc bình quân lưu vực là 23,8%; mật độ sông 

suối đạt 0,67km/km2. Dòng chính có hệ số uốn khúc đạt 1,45. 

Đặc trưng hình thái mạng lưới sông suối lưu vực sông Đà (phần thuộc 

tỉnh Điện Biên) được trình bày trong phần phụ lục. 

Mùa lũ: Mùa lũ trên dòng chính thường kéo dài 5 tháng từ tháng VI đến 

tháng X, còn trên các phụ lưu thì mùa lũ thường kết thúc sớm hơn vào tháng IX. 

Tổng lượng dòng chảy mùa lũ trên dòng chính thường chiếm xấp xỉ 77% tổng 
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lượng nước năm. Còn trên các phụ lưu, tổng lượng dòng chảy mùa lũ thường chỉ 

chiếm từ 65 đến 75% tổng lượng dòng chảy năm. Modun dòng chảy lũ biến đổi 

không nhiều theo dòng chính nhưng có sự khác biệt khá lớn giữa các phụ lưu. 

Modun dòng chảy mùa lũ trên dòng chính sông Đà dao động khoảng 60 - 64 

l/skm2. Tại trạm Lai Châu modun dòng chảy mùa lũ là 60,9 l/s.km2. Modun 

dòng chảy mùa lũ tại trạm Mường Mít (Nậm Mít) đạt 159 l/skm2, Bản Củng 

(Nậm Mu) đạt 125,3 l/skm2, Nà Hừ (Nậm Bum) đạt 176 l/skm2, Nậm Pô (Nậm 

Pồ) đạt 71,5 l/s.km2, Nậm Giàng (Nậm Mạ) là 82,3 l/skm2, Nậm Mức (Nậm 

Mức) 60,5 l/skm2, Pa Há (Nậm Mạ) là 130,5 l/s.km2.  

Dòng chảy 3 tháng lớn nhất xuất hiện đồng nhất trên dòng chính từ tháng 

VII đến tháng IX, với lượng nước chiếm 58% tổng lượng nước năm. Modun 

dòng chảy 3 tháng lớn nhất cũng không có sự khác biệt theo chiều dòng chảy. 

Modun dòng chảy 3 tháng lớn nhất tại trạm Lai Châu là 75,5 l/skm2, tại trạm Tạ 

Bú là 73,2l/skm2, tại trạm Hòa Bình là 77,6 l/skm2. Còn trên các phụ lưu lượng 

dòng chảy 3 tháng lớn nhất chiếm từ 55 đến 67 tổng lượng dòng chảy năm và 

xuất hiện không đồng nhất.  

Dòng chảy tháng lớn nhất xuất hiện không đồng nhất trên toàn bộ phần 

lưu vực nghiên cứu. Trên dòng chính, tháng có dòng chảy lớn nhất là tháng 

VIII. Lượng dòng chảy tháng lớn nhất thường chiếm khoảng 23% tổng lượng 

dòng chảy năm. Modun dòng chảy tháng lớn nhất thường đạt 80-90 l/skm2. 

Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất của các phụ lưu xảy ra không đồng nhất. 

Các phụ lưu phía tả ngạn thường có dòng chảy tháng lớn nhất rơi vào tháng VII. 

Còn các phụ lưu hữu ngạn lại có dòng chảy tháng lớn nhất xuất hiện chậm hơn 1 

tháng là tháng VIII. Tại các trạm phía tả ngạn dòng chính: tại trạm Mường Mít 

(Nậm Mít) modun dòng chảy đạt 213 l/skm2; tại trạm Bản Củng (Nậm Mu) 

modun dòng chảy tháng lớn nhất là 163 l/skm2, tại trạm Nà Hừ (Nậm Bum) M = 

234 l/skm2; tại trạm Nậm Giàng (Nậm Na) là M = 106,5 l/skm2; tại trạm Pa Há 

trên sông Nậm Mạ đạt 181,4 l/skm2. Các trạm nằm phía hữu ngạn dòng chính: 
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Nậm Pô trên sông Nậm Pô modun dòng chảy tháng lớn nhất đạt 96,8 l/skm2, 

Nậm Mức trên sông Nậm Mức đạt 89,6 l/skm2. 

Lũ trên lưu vực sông Đà thường tập trung nhanh và đỉnh lũ lớn nhất 

thường xuất hiện trùng nhau ở Lai Châu, Tạ Bú và Hòa Bình. Tại Lai Châu lũ 

lịch sử lớn nhất đạt 13.500 m3/s (VIII/1945). Lũ trong tháng V, VI thường mang 

tính chất lũ núi, mực nước biến đổi mạnh nhưng thời gian kéo dài lũ ngắn do 

ảnh hưởng của áp thấp Ấn - Miến nhưng vào các tháng VII, VIII lũ lớn xuất 

hiện liên tiếp tạo thành trận lũ nhiều đỉnh với đường quá trình lũ hình răng cưa, 

tính trung bình khoảng 2 - 6 đỉnh lũ. Lũ lớn nhất tại tuyến đo trạm Lai Châu đã 

quan trắc được xuất hiện vào tháng VII/1966 với moduyn đỉnh lũ đạt 352,4 

l/skm2.  

Do độ dốc địa hình lớn, mưa cường độ lớn trên bề mặt có thảm rừng bị 

tàn phá mạnh mẽ, thung lũng sông bị thắt hẹp thuận lợi cho dòng chảy lũ tập 

trung nhanh trên sông nên đặc điểm lũ sông Đà tuyến đập Lai Châu là lũ lớn, 

đỉnh lũ cao với biên độ lũ (cao nhất đạt trên 27,8 m) và cường suất lũ (77,4 

cm/h) thuộc loại lớn nhất so với các sông lớn ở nước ta. 

Trên các phụ lưu, dòng chảy lũ lớn nhất đã quan trắc được đạt trị số khá 

cao. Tại trạm Mường Mít (Nậm Mít) dòng chảy lớn nhất đã quan trắc được là 

703 m3/s tương ứng với modun dòng chảy lớn nhất là 2.694 l/skm2 (ngày 25-

VIII-1968); tại trạm Bản Củng (Nậm Mu) là 4.310 m3/s, tương ứng với modun 

dòng chảy là 1.645 l/skm2 (ngày 24-VII-1986); tại  trạm Nà Hừ (Nậm Bum) 

dòng chảy lớn nhất là 560 m3/s tương ứng với modun là 3.613 l/skm2 (15-VIII–

1979); tại trạm Nậm Pô là 1020 m3/s tương ứng với modun 2.147 l/skm2 (12-IX-

1976); tại trạm Nậm Giàng là 3.800 m3/s tương ứng với modun là 564 l/skm2 

(ngày 6-VII-1976); tại trạm Nậm Mức là 4.480 m3/s tương ứng với modun 1.671 

l/skm2 (ngày 17-VII-1994);tại trạm Pa Há là 786 m3/s tương ứng với modun là 

1.854 l/skm2 (9-VI-1971)… 

Mùa kiệt: Do nguồn chính cung cấp cho dòng chảy sông ngòi trong mùa 

kiệt chủ yếu là nước ngầm và một lượng mưa rất nhỏ rơi xuống lưu vực, nên 
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mặc dù kéo dài khoảng 7 - 8 tháng nhưng lượng dòng chảy mùa kiệt chỉ chiếm 

23% tổng lượng nước năm. Modun dòng chảy mùa kiệt không cao, khoảng 12 - 

13 l/skm2. Các phụ lưu có modun dòng chảy kiệt cao hơn. Modun dòng chảy 

kiệt tại trạm Nà Hừ thuộc vào loại lớn nhất trên lãnh thổ Việt Nam, đạt 34,3 

l/skm2. Ba tháng liên tiếp có lượng dòng chảy nhỏ nhất là các tháng II, II, IV với 

tổng lượng nước chiếm xấp xỉ 6% tổng lượng nước năm. Tháng III là tháng có 

lượng dòng chảy nhỏ nhất trên toàn lưu vực sông Đà. Dòng chính có modun 

dòng chảy tháng nhỏ nhất rất thấp chỉ đạt dưới 8 l/skm2, trong khi đó các phụ 

lưu tả ngạn thường có modun dòng chảy cao hơn. Modun dòng chảy tháng nhỏ 

nhất tại trạm Nà Hừ là 18,8 l/skm2, tại trạm Nậm Giàng là 10,5 l/skm2.Trạm 

Nậm Mức ở hữu ngạn có modun dòng chảy tháng nhỏ nhất đạt thấp hơn là 6,08 

l/skm2. Modun dòng chảy nhỏ nhất xác định được tại trạm Lai Châu là 4,48 

l/skm2.  

II.1.3.2. Sông Mã 

 Lưu vực sông Mã nằm ở phía cực Tây và Tây Nam vùng Tây Bắc có diện 

tích 28.400km2, chiều dài dòng chính là 512km, trong đó phần thuộc lãnh thổ 

Việt Nam có diện tích lưu vực 17.600km2 và chiều dài dòng chính 410km. 

Chiều dài lưu vực đạt tới 412km, chiều rộng trung bình lưu vực đạt 68,1km. Các 

dãy núi phát triển song song cùng với đặc điểm kiến tạo địa chất đá vôi đã hạn 

chế sự phát triển của mạng lưới sông suối, mật độ lưới sông thấp, trung bình 

0,66km/km2. Địa hình lưu vực sông Mã chủ yếu là núi xen lẫn cao nguyên có độ 

cao trung bình 760m, đỉnh cao nhất đạt trên 2.000m. Nhìn chung mạng lưới 

sông Mã phát triển mạnh về phía bờ phải với hệ số không cân bằng lưới sông 

đạt 0,79, hệ số không đối xứng -0,32.  

 Dòng chính sông Mã chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, bắt nguồn 

từ vùng núi  PhoueiLong cao 2.179m qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh 

Hóa rồi đổ ra biển qua 3 cửa: Sung, Lạch Trường và cửa Hới. Toàn lưu vực có 

40 phụ lưu cấp I có chiều dài lớn hơn 10km, trong đó có 5 lưu vực có diện tích 
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lớn hơn 1.000km2 là sông Nậm Khoai, Nậm Lương, Sông Lô, sông Bưởi, sông 

Chu. 

Phần lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Điện Biên có các phụ lưu chính là sông 

Nậm Khoai thuộc huyện Tuần Giáo và Sư Lư thuộc huyện Điện Biên Đông với 

diện tích lưu vực 2.550km2. Đây là hệ thống sông lớn thứ hai của tỉnh Điện 

Biên. 

- Sư Lư: Nằm ở cực Tây của lưu vực sông Mã trên nền cao nguyên diệp 

thạch, bắt nguồn từ vị trí (10312'40", 2124'00")  ở cao độ 1300 m đến nhập 

lưu với sông Nậm Mạ tại vị trí (10316'10", 2112'30"). Tổng diện tích lưu vực 

là 368 km2, dòng chính dài 39 km. Khoảng 10 km đầu suối chảy theo hướng 

Bắc Nam đến phía Đông bản Pa Huổi Xạ chuyển hướng thành Tây Đông và 

nhập lưu với sông Mã tại vị trí bản Pa Ham thuộc huyện sông Mã tỉnh Sơn La. 

Do nằm hoàn toàn trên vùng núi cao trung bình nên độ cao bình quân lưu vực 

Sư Lư khá lớn đạt 1.018m và độ dốc bình quân lưu vực là 18,6%. Lưu vực sông 

có dạng hình bầu với chiều dài lưu vực đạt 32,5m và chiều rộng bình quân lưu 

vực là 11,3m. Nhìn chung mạng lưới sông suối trong lưu vực kém phát triển do 

địa hình cao nguyên, lượng mưa ít, khí hậu khô rõ rệt. Hầu hết các phụ lưu của 

Sư Lư đều rất nhỏ như Huổi Chúa, Huổi Lô, Houei hay, Huổi Khao, Huổi 

Nghiu, Na Son. Do nằm kẹp giữa các dãy núi cao có độ dốc địa hình lớn, nên 

khả năng khai thác thủy lợi khá tốn kém. Tổng năng lượng thủy điện đạt khoảng 

100-150KW.  

- Nậm Khoai: Lưu vực sông Nậm Khoai có diện tích 1.640km2. Dòng 

chính sông dài 62,5km bắt nguồn từ độ cao 1.600m tại vị trí (10310ʹ40ʺ, 

2137ʹ30ʺ) đến nhập lưu với dòng chính sông Mã tại bờ trái cách cửa sông 

434,5km (103o25ʹ40ʺ, 21o18ʹ30ʺ). Độ cao bình quân lưu vực đạt 890m. Độ dốc 

bình quân lưu vực đạt 18%. Hệ số uốn khúc của dòng chính đạt 1,45. Diện tích 

đá vôi trong lưu vực là 52,5km2.  

Mùa lũ:Về mặt khí hậu lưu vực sông Mã vẫn được coi thuộc về chế độ 

khí hậu Bắc Bộ với chế độ mưa hè thu nhưng do vị trí địa lý so với biển khác 
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nhau, vì vậy mùa dòng chảy trên lưu vực không đồng nhất. Phần thượng nguồn 

và trung lưu nằm sâu trong lục địa, mùa lũ kéo dài từ tháng VI đến tháng X, với 

lượng dòng chảy trung bình mùa lũ đạt 34 l/skm2, chiếm 74% lượng dòng chảy 

năm. Hạ du nằm sát biển nên mùa lũ xuất hiện chậm hơn 1 tháng (VII - XI), 

lượng dòng chảy mùa lũ trung bình đạt 50 l/skm2 chiếm 75% dòng chảy năm. 

Tháng có dòng chảy lớn nhất cũng xuất hiện chậm dần từ thượng du về đến hạ 

du. Thượng du tháng VIII có lượng dòng chảy lớn nhất, với modun dòng chảy 

trung bình khoảng 47 – 52 l/skm2, chiếm 20% lượng dòng chảy cả năm. Hạ du 

là tháng IX, trùng với thời kỳ dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vĩ độ này, 

chiếm 24 - 25% lượng dòng chảy năm với modun dòng chảy trung bình là 80 – 

100 l/skm2.   

Phần lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Điện Biên nằm trong vùng có khí hậu 

khô hanh, nên lượng mưa trong những tháng đầu mùa mưa không đủ để hình 

thành dòng chảy mà chỉ đủ để bù đắp những tổn thất do thấm. Vì vậy mùa lũ 

thường đến chậm hơn mùa mưa một tháng và kéo dài 4 tháng (từ tháng VI đến 

tháng IX). Lượng nước trong mùa lũ thường chiếm hơn 70% tổng lượng nước 

năm. Ba tháng có dòng chảy liên tục lớn nhất là tháng VII, VIII, IX chiếm 61% 

tổng lượng nước năm. Tháng VIII có dòng chảy  lớn nhất đạt 25% tổng lượng 

dòng chảy năm. Những đặc điểm về địa hình cộng với diện tích lớp thảm phủ 

thực vật đang ngày bị thu hẹp là nguyên nhân gây nên lũ quét lớn trong khu vực. 

Trận lũ quét xảy ra đêm ngày 28/VIII/1997 trên sông Sư Lư với tần suất < 1% và 

mực nước có thể coi là cao nhất từ trước đến nay. Tổng thiệt hại ước tính tới trên 

4 tỷ đồng.  

Mùa kiệt: Mùa kiệt trên lưu vực thường kéo dài 7 - 8 tháng với lượng 

nước chiếm chưa tới 30% tổng lượng nước năm và modun dòng chảy trong mùa 

kiệt cũng chỉ xấp xỉ 1/4 modun dòng chảy trong mùa lũ. Ba tháng liên tiếp có 

dòng chảy nhỏ nhất thường rơi vào thời kỳ từ tháng II đến tháng IV, với lượng 

nước chiếm 7,6% tổng lượng dòng chảy năm. Modun dòng chảy trung bình 

trong thời kỳ này chỉ đạt 6,29 l/skm2. Tháng có dòng chảy nhỏ nhất là tháng III 
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với lượng nước chỉ chiếm 2,4% tổng lượng nước năm. Modun dòng chảy trung 

bình đạt 5,94 l/skm2. 

II.1.3.3. Sông Mê Kông 

Hệ thống sông Mê Kông có diện tích lưu vực là 1.650 km2 với các nhánh 

chính là sông Nậm Rốm, Nậm Lúa.  

Sông Nậm Rốm: bắt nguồn từ Bắc huyện Điện Biên qua thành phố Điện 

Biên Phủ - Pa Thơm (huyện Điện Biên) rồi chảy sang Lào. Các phụ lưu chính 

của Nậm Rốm là:  

- Nậm Phăng: Bắt nguồn từ dãy núi Đông Bắc ở độ cao khoảng 1.000m, 

chảy theo hướng gần như Tây Đông và đổ vào Nậm Rốm tại Nà Nhạn. 

- Nậm Khẩu Hu: Là nhánh sông lớn nhất nằm ở hữu ngạn Nậm Rốm bắt 

nguồn từ độ cao 1.900m. Phần thượng nguồn chảy theo hướng Đông Bắc - Tây 

Nam rồi đổ vào Nậm Rốm tại bản Nà Lơi. Lưu vực sông có dạng thuôn dài với 

độ rộng bình quân lưu vực đạt 4km. 

- Nậm Cọ: Là phụ lưu lớn thứ 2 ở bờ trái. Dòng chính chảy theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam bắt nguồn từ độ cao 1.000m và đổ vào sông Nậm Rốm tại 

bản Ta Pố. 

Nậm Lúa: bắt nguồn từ độ cao 1.200m tại xã Mường Nhà, phía Nam lòng 

chảo Điện Biên. Từ đầu nguồn đến bản Ta Lét dòng chính chảy theo hướng gần 

như Nam Bắc, sau đó chuyến hướng Đông Nam – Tây Bắc, nhập lưu với sông 

Nậm Rốm tại Pắc Nậm. Nậm Ngam là phụ lưu lớn nhất của Nậm Lúa bắt nguồn 

từ dãy núi phía Đông Bắc huyện Điện Biên Đông ở độ cao khoảng 1.700 m 

chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam và đổ vào Nậm Lúa tại Ta Lét. 

Mùa lũ: Mùa lũ đến chậm hơn mùa mưa một tháng và kéo dài 5 tháng 

(VI - X) với lượng nước chiếm hơn 80% tổng lượng nước năm. Lưu lượng lũ 

lớn nhất trung bình nhiều năm trên lưu vực sông Nậm Rốm là 97,7m3/s, ứng với 

moduyn dòng chảy lũ là 59,2 l/s/km2. Ba tháng có dòng chảy  lớn nhất thường 

rơi vào tháng VII, VIII, IX cũng là 3 tháng có lượng mưa lớn nhất. Lưu lượng lũ 

lớn nhất đã quan trắc được tại trạm Thác Bay trên sông Nậm Rốm là 192m3/s 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  50 

vào ngày 27/IX/1961. Tại trạm Him Lam là 372m3/s ứng với moduyn lũ là 3,1 

m3/s/km2. Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất 1% tại mặt cắt hồ Pa Khoang là 

537m3/s ứng với moduyn dòng chảy là 6.956  l/s/km2. 

Mùa kiệt: Mùa kiệt kéo dài 7 tháng, với lượng nước chiếm dưới 20% 

tổng lượng nước năm. Lưu lượng nước bình quân trên sông Nậm Rốm về mùa 

kiệt đạt trị số 20,5m3/s. Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất rơi vào tháng III, là 

tháng có lượng bốc hơi khả năng lớn nhất với lưu lượng đạt 14,9m3/s. Lưu 

lượng nhỏ nhất đã quan trắc được tại trạm Him Lam là 0,65 m3/s ứng với 

moduyn dòng chảy nhỏ nhất là 2,3 l/s/km2. Dòng chảy lớn nhất và nhỏ nhất 

chênh lệch nhau rất lớn tới 572 lần (= 372/0,65).  

Đặc điểm chung của các sông suối trong tỉnh Điện Biên là độ dốc lớn, 

lắm thác nhiều ghềnh, nhất là các sông suối thuộc hệ thống sông Đà và sông 

Nậm Rốm. Tổng lượng dòng chảy năm của toàn tỉnh khoảng 9,5 tỷ m3. Nhìn 

chung nguồn nước mặt trong tỉnh Điện Biên khá dồi dào với 64,7% được cung 

cấp từ hệ thống sông Đà, 20,4% từ thượng nguồn sông Mã và 14,9% từ sông Mê 

Kông với xu hướng tăng dần từ Nam lên Bắc. Tuy nhiên, lưu lượng dòng chảy 

lại phân bố không đều trong năm, chủ yếu tập trung vào mùa lũ, mùa kiệt kéo 

dài 7 tháng với lượng nước chỉ chiếm 20-25% tổng lượng nước năm nên đã xảy 

ra những thời kỳ thiếu nước nghiêm trọng gây khó khăn cho sinh hoạt và sản 

xuất của nhân dân trong tỉnh. Việc khai thác sử dụng nước nhìn chung gặp nhiều 

khó khăn, đòi hỏi đầu tư lớn. 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 để 

đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.  

II.1.4. Đặc điểm tài nguyên đất 

II.1.4.1. Phân loại đất phát sinh: Đất Điện Biên được phân thành 7 nhóm và 

22 loại đất phát sinh chínhđược trình bày trong bảng II.1.  

II.1.4.2. Đánh giá tài nguyên đất  

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. Chính sự 
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phong phú này, cho phép nghĩ tới những hoạch định trong phát triển sản xuất 

nông – lâm nghiệp theo hướng đa dạng tầng cây, đai rừng; đa dạng ngành nghề, 

đa dạng sản phẩm hàng hoá kể cả sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao đã qua 

chế biến, kết hợp sản xuất nông – lâm nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du 

lịch cộng đồng…  

- Đất có địa hình khá bằng phẳng của Điện Biên rất hẹp, chỉ có diện tích 

khoảng 29.006,26 ha, bao gồm: Các loại đất Phù sa: 12.430,05 ha (1,30% DTT); 

Các loại đất Đen: 128,7 ha (0,01% DTT); Đất Đỏ vàng biến đổi do trồng lúa 

nước: 1.294,95 ha (0,14% DTT); Đất Dốc tụ: 15.152,56 ha (1,59% DTT). Đây 

là các loại đất có độ phì nhiêu khá, màu mỡ; đã thuần thục, được khai thác từ 

lâu, là địa bàn rất thuận lợi để cấy lúa, trồng hoa màu, đậu đỗ, rau… 

Bảng II.1: Phân loại đất phát sinh tỉnh Điện Biên 

TT 
Phân loại đất phát sinh 

(Nhóm – Loại đất) 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân bố 

I Đất Phù sa  12430,05 1,30 

Khu vực lòng chảo Điện 
Biên 

1 Đất Phù sa được bồi Pb 738,67 0,08 

2 Đất Phù sa không được bồi P 252,19 0,03 

3 
Đất Phù sa không được bồi bị 

gơlây 
Pg 1697,76 0,18 

4 
Đất Phù sa có tầng loang lổ đỏ 

vàng 
Pf 6338,29 0,66 

5 Đất Phù sa ngòi suối Py 3403,14 0,36 

II Đất Đen  128,7 0,01 

Diện tích nhỏ huyện Tủa 
Chùa 

6 
Đất Đen trên sản phẩm bồi tụ đá 

macma trung tính–bazơ 
Rk 37,18 0,004 

7 
Đất Đen trên sản phẩm phong 

hoá của đá vôi 
Rv 91,52 0,01 

III Đất Đỏ vàng (Đất Feralit)  490376,87 51,40  

8 
Đất Nâu đỏ trên đá macma 

trung tính–bazơ 
Fk 14094,33 1,48 

Rải rác ở các huyện 
Mường Chà, Tủa Chùa 
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TT 
Phân loại đất phát sinh 

(Nhóm – Loại đất) 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân bố 

9 Đất Đỏ nâu trên đá vôi Fv 10624,82 1,11 
Phía Đông huyện Tuần 
Giáo, Bắc huyện Tủa 

Chùa 

10 
Đất Nâu tím trên đá sét màu tím 

sẫm 
Ft 1570,57 0,16  

11 
Đất Đỏ vàng trên đá sét và đá 

biến chất 
Fs 263801,10 27,65 

Tập trung nhiều ở huyện 
Điện Biên, Mường Ảng, 

Mường Chà 

12 Đất Vàng đỏ trên đá macma axit Fa 34081,13 3,57 

Xã Mường Luân (Điện 
Biên Đông); xã Núa 

Ngam, Nà Nhạn (Điện 
Biên); xã Mường Tùng, 
Chà Tở (Mường Chà) 

13 Đất Vàng nhạt trên đá cát Fq 165732,38 17,37 

Xã Phìng Giàng, Pú 
Hồng, Keo Lôm (Điện 
Biên Đông), xã Quài 

Nưa (Tuần Giáo), Đông 
Bắc huyện Mường Nhé 

14 
Đất Vàng nâu trên phù sa cổ và 

lũ tích 
Fp 472,54 0,05 Huyện Điện Biên 

IV 
Đất Mùn–Đỏ vàng (Đất Mùn–

Feralit) 
 433.553,22 45,44  

15 
Đất Mùn – Nâu đỏ trên đá 
macma trung tính – bazơ 

Hk 7026,74 0,74 

Xã Sá Tổng, Lao Xả 
Phình (Tủa Chùa), xã 
Huổi Lèng (Mường 

Chà) 

16 Đất Mùn–Đỏ nâu trên đá vôi Hv 14993,84 1,57  

17 
Đất Mùn–Đỏ vàng trên đá sét 

và đá biến chất 
Hs 231696,72 24,28 

Phân bố rải rác trong 
toàn tỉnh 

18 
Đất Mùn–Vàng đỏ trên đá 

macma axit 
Ha 36572,74 3,83 

Xã Mường Phăng (Điện 
Biên), xã Luân Giói 
(Điện Biên Đông) 

19 
Đất Mùn – Vàng nhạt trên đá 

cát 
Hq 143.263,18 15,02 

Xã Chà Tở (Mường 
Chà), xã Lay Nưa (TX. 

Mường Lay) 
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TT 
Phân loại đất phát sinh 

(Nhóm – Loại đất) 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân bố 

V Đất Mùn Alit trên núi cao  1.188,71 0,12  

20 Đất Mùn Alit trên núi cao A 1.188,71 0,12 
Ranh giới các huyện 

Mường Chà, Tuần Giáo, 
Mường Ảng 

VI 
Đất Đỏ vàng bị biến đổi do 

trồng lúa nước 
 1.294,95 0,14  

21 
Đất Đỏ vàng bị biến đổi do 

trồng lúa nước 
Fl 1.294,95 0,14 

Thị trấn Tuần Giáo, xã 
Mường Nhà (Điện Biên) 

VII Đất Dốc tụ  15.152,56 1,59  

22 Đất Dốc tụ D 1.997,75 0,21 
Huyện Điện Biên; dọc 
thung lũng sông Nậm 
Lay thị xã Mường Lay 

 Núi đá  4.342,37 0,46 
Chủ yếu huyện Tủa 

Chùa 

 
Sông suối, mặt nước chuyên 

dùng 
 8.812,44 0,92  

Tổng Cộng  954.125,06 100,00  

Nguồn: Trung tâm ĐMT&TCLT và Bản đồ đất tỉnh Điện Biên tỷ lệ 1:100.000 chỉnh lý 

năm 2016 

- Các loại đất đồi núi Điện Biên phân bố trên 3 đai cao gồm: 

+ Đai đất Feralit phân bố ở độ cao dưới 900 m: Lớp phủ đất Đỏ vàng có 

diện tích rất lớn, tới 490.376,87(51,40% DTT). Nhóm đất Đỏ vàng được chia ra 

các loại sau: Đất Nâu đỏ trên đá macma trung tính và bazơ (Fk); Đất Đỏ nâu 

trên đá vôi (Fv); Đất Nâu tím trên đá sét màu tím sẫm (Ft); Đất Đỏ vàng trên 

đá sét và đá biến chất (Fs); Đất Vàng đỏ trên đá macma axit (Fa); Đất Vàng 

nhạt trên đá cát (Fq); Đất Vàng nâu trên phù sa cổ và lũ tích  (Fp). 

          Cần đặc biệt chú ý là, trong đai đất Feralit có loại đất Vàng đỏ phát triển 

trên đá granit với diện tích 34.081,13 ha (3,57% DTT) và đất Vàng nhạt phát 

triển trên đá cát với diện tích 165.732,38 ha (17,37% DTT), phân bố trên địa 

hình dốc hoặc rất dốc, chia cắt mạnh, có độ phì nhiêu tự nhiên rất thấp, luôn 

chịu tác động rất mạnh của quá trình xói mòn làm mất tầng đất mặt nên dễ bị 
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kiệt quệ dưỡng chất dẫn đến cằn cỗi, bị thoái hoá và có nguy cơ hoang mạc hoá 

cao. Vì vậy, cần thiết phải bảo tồn các giá trị sinh thái rừng đầu nguồn và rừng 

nhiệt đới gió mùa cuối cùng còn lại (bao gồm rừng thứ sinh, trảng cây bụi cỏ 

đang phục hồi rừng). Đồng thời không tiếp tục khai thác sử dụng hai loại đất 

trên cho các mục đích canh tác nương rẫy tỉa ngô, lúa nương... Chúng cần được 

khuyến cáo khoanh nuôi bảo vệ rừng và phát triển trồng rừng nguyên liệu trên 

các triền đất dốc 15–20 trở lên hoặc dốc > 35o. 

+ Đất Mùn – Đỏ vàng (Đất Mùn – Feralit): Trên đai cao 900–1.800 m 

phân bố nhóm đất Mùn - Vàng đỏ hoặc Mùn - Vàng xám, có diện tích khá lớn, 

433.553,22 ha (45,44% DTT). Bình thường rất giàu mùn, độ phì nhiêu khá cao; 

nhưng do phân bố trên địa hình cao, dốc – rất dốc, nên khi rừng thường xanh 

hỗn giao rậm rạp che phủ bị đốt trụi để canh tác nương rẫy như hiện nay, đai đất 

này trở nên trơ trụi, thiếu bền vững trước gió mưa, lửa rừng và nguy cơ hoang 

mạc hoá... Đai đất này thường phân bố tập trung trên các vùng đỉnh hoặc đỉnh 

sườn các dãy núi trung bình – cao, thường là vùng chia nước hay vùng núi đầu 

nguồn ranh giới giữa các tỉnh Điện Biên – Lai Châu, Điện Biên – Sơn La, Điện 

Biên và nước CHDCND Lào… Do đó, đất có địa hình dốc – rất dốc (phần lớn 

25–35), chia cắt mạnh, khá hiểm trở và một số nơi còn có rừng che phủ (tập 

trung chủ yếu ở huyện Mường Nhé và ít hơn ở các huyện Mường Chà, Điện 

Biên…).  

Nhóm đất Mùn – Vàng đỏ thành 5 loại đất: Đất Mùn - Nâu đỏ trên đá 

macma trung tính - bazơ (Hk); Đất Mùn - Đỏ nâu trên đá vôi (Hv); Đất Mùn – 

Đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất (Hs); Đất Mùn - Vàng đỏ trên các đá 

macma axit (Ha); Đất Mùn – Vàng nhạt trên đá cát (Hq). 

          Trừ đất Mùn - Vàng đỏ trên các đá macma axit có độ phì nhiêu không 

cao, còn các loại đất khác đều có độ phì nhiêu từ trung bình đến khá cao. Thế 

mạnh của đai đất này là bảo vệ, để phục hồi rừng tự nhiên và phát triển trồng 

rừng (sa mu, pơ mu...), nhiều cây dược liệu quý, cây ăn quả ôn đới (táo, đào, 

lê...) và nấm hương... 
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+ Đai đất Mùn Alit trên núi cao: Đai đất Mùn Alit phát sinh trên núi cao 

1.800–2.800m, có diện tích khoảng 1.188,71 ha; chỉ phân bố ở vùng đỉnh các 

núi cao biên giới Việt – Lào, Việt – Trung thuộc huyện Mường Nhé; vùng núi 

cao ở ranh giới của các huyện Mường Ảng, Điện Biên và Tuần Giáo. Trên đai 

cao này, vỏ phong hoá ở nhiều nơi chỉ đến độ sâu khoảng 1,2–1,5m và mặt cắt 

đất điển hình thường dày 0,50–0,70m, chỉ bao gồm tầng đất mặt đen xám giàu 

hữu cơ thô, sũng nước và tầng B ít đất nhưng lổn nhổn mảnh đá mẹ phong hoá 

yếu còn khá cứng chắc.  

Ở Điện Biên, đai cao từ 900 m trở lên thường là phần đỉnh chia nước 

chính và quan trọng của hàng loạt sông suối đầu nguồn đổ vào các sông Nậm 

Pô, Nậm He, Nậm Lay, Đà, Nậm Rốm… Mặc dù rừng ở đây đã bị tàn phá 

mạnh, nhưng vỏ phong hoá – thổ nhưỡng vẫn còn được che phủ tốt nhất (50,0–

55,0%), nên nhiều nơi còn xuất hiện tầng thảm mục dày và tầng đất mùn sâu; có 

tốc độ thấm nước nhanh, khả năng giữ nước lớn, và trở thành vùng sinh thuỷ 

đầu nguồn quan trọng của hầu hết các sông suối ở các huyện Mường Chà, Tủa 

Chùa, Mường Ảng... Nếu tiếp tục phá đốt rừng trên đất Mùn - Vàng đỏ hoặc 

Mùn - Vàng nhạt còn độ phì tự nhiên khá để canh tác nương rẫy, đó sẽ là tác 

nhân nhanh chóng làm thu hẹp diện tích và sẽ làm manh mún thêm các khu rừng 

đầu nguồn quan trọng nhất và chắc chắn, lũ lụt, hạn hán và xói mòn đất sẽ trở 

thành những quá trình cùng tác động bào mòn đất, gây nguy cơ hoang mạc hoá 

cho vùng lãnh thổ này. Vì vậy, thảm rừng còn lại tại hai đai cao này cần được 

quản lý và bảo vệ thật nghiêm ngặt.     

Ngoại trừ đất Phù sa, đất Đen, đất Dốc tụ, đất Đỏ vàng bị biến đổi do 

trồng lúa và 21.121,07 ha đất Nâu đỏ và Mùn - Nâu đỏ phát triển trên các đá 

macma trung tính và bazơ và 25.618,66 ha đất Đỏ nâu và đất Mùn - Đỏ nâu trên 

đá vôi là có độ phì nhiêu trung bình - khá; 495.497,82 ha đất phát triển trên các 

đá sét và đá biến chất có độ phì nhiêu trung bình; còn 70.653,87 ha đất phát 

triển trên đá macma axit (chủ yếu là đá granit) và 308.995,56 ha đất phát triển 

trên đá cát phần lớn còn tầng mỏng - trung bình (30-70cm), có thành phần cơ 
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giới nhẹ, dễ bị rửa trôi, xói mòn, nên có độ phì nhiêu không cao, khi mưa thì dí 

chặt, khi nắng thì khô hạn rời rạc...  

Vì vậy, không thể không cân nhắc trong các hoạch định sử dụng các khu 

đất mới và nếu huy động cho sản xuất nông nghiệp phải kiên quyết chỉ đạo thâm 

canh ngay từ đầu. Những mô hình sinh thái nông lâm kết hợp, có lẽ cần được 

cân nhắc ngay từ khi lập kế hoạch khai hoang. Vì khó có thể thiết lập mô hình 

nông lâm kết hợp trong một thời gian ngắn sau khi đã phá trơ trụi thảm thực vật, 

để xói mòn hoành hành trên khu vực đất gọi là được khai hoang đó.  

II.1.5. Đặc điểm động vật và tài nguyên sinh vật 

II.1.5.1. Hệ thực vật 

Hệ thực vật tỉnh Điện Biên bao gồm 850 loài, 437 chi, 138 họ thuộc 5 

ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó riêng hệ thực vật khu BTTN Mường 

Nhé chiếm tới 725 loài, 432 chi thuộc 128 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có 

mạch. Ngành Hạt kín (Angiospermae) chiếm ưu thế tuyệt đối với 105 họ, 393 

chi và 669 loài. Còn lại 4 ngành Lycopodiophyta, Equisetophyta, 

Polypodiophyta, Gymnospermae (Hạt trần) chiếm số lượng loài, chi và họ ít hơn 

nhiều. 

Các họ có nhiều loài nhất là Poaceae (Hòa thảo), Fabaceae (Đậu), 

Asteraceae (Cúc), Euphorbiaceae (Thầu dầu), Lamiaceae (Húng), Moraceae 

(Dâu tằm), Rosaceae (Hoa hồng)… Trong số 825 loài thực vật thống kê được, 

có 31 loài quý hiếm được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam phần thực vật và Sách 

đỏ thế giới (IUCN, 1997). 

II.1.5.2. Tài nguyên thực vật 

 Tài nguyên thực vật của Điện Biên khá đa dạng với các loại cây có nhiều 

mục đích sử dụng khác nhau. 

- Cây làm thuốc: có tới 150 loài cây làm thuốc. 

- Cây lấy gỗ: Các cây gỗ rừng chiếm một phần quan trọng trong tài 

nguyên thực vật. Thống kê bước đầu ở tỉnh Điện Biên có khoảng 200 loài cây 
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lấy gỗ trong đó 146 loài là ở khu BTTN Mường Nhé. Các cây gỗ hiện đang bị 

khai thác, ngoài khu BTTN Mường Nhé ra thì hiện tại chỉ còn các cây gỗ có 

chất lượng trung bình và xấu.  

- Cây làm thực phẩm: có khoảng 80 loài.  

- Cây làm cảnh: chủ yếu thuộc họ Lan, cũng có một số là dương xỉ, một 

số thuộc họ Cau, họ Ráy… 

II.1.5.3. Thảm thực vật 

 Có hai kiểu chính là kiểu thảm thực vật tự nhiên và kiểu thảm thực vật 

trồng.  

a. Thảm thực vật tự nhiên 

 Thảm thực vật tự nhiên ở Điện Biên phân bố theo đai cao, bao gồm các 

kiểu thảm sau: 

I. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa trên địa hình thấp (< 700 m) 

I.a. Rừng rậm nhiệt đới thường xanh gió mùa ở địa hình thấp, do các loại 

đá mẹ khác nhau (trừ đá vôi) phong hóa, thoát nước gồm 3 loại thảm. 

I.b. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa ở địa hình thấp (<700m), 

đất thoát nước, phong hóa từ đá vôi có 3 loại thảm. 

II. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa ở núi thấp 700-1600 m 

II.a. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa ở núi thấp - đất do các loại đá 

mẹ khác nhau phong hóa (trừ đá vôi), thoát nước và các kiểu thứ sinh thay thế gồm 

4 loại thảm. 

II.b. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa ở núi thấp (700 - 1600m) 

đất do đá vôi phong hoá, thoát nước và các kiểu rừng thứ sinh thay thế gồm 3 

loại thảm. 

III. Rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa trên núi trung bình (1600-2600 m) 

và các kiểu thứ sinh thay thế:  

- Rừng rậm thường xanh cây lá rộng hoặc hỗn giao với cây lá kim Pơ mu 

Fokenia hodginsii, Liễu sam Tsuga yunnanensis, Podocarpus sp. 
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- Trảng cây bụi thứ sinh thường xanh với các loài cây gỗ tái sinh đại diện 

cho kiểu rừng vốn có.  

- Trảng cỏ với ưu thế cỏ Lô Themeda caudata, Themeda sp, Cỏ tranh 

Imperata cypindrica. 

b. Thảm thực vật trồnggồm rừng trồng và quần xã cây trồng quanh khu dân 

cư.  

II.1.5.4. Hệ động vật 

 Hệ động vật trong rừng Điện Biên còn 61 loài thú, 270 loài chim, 27 loài 

động vật lưỡng cư, 25 loài bò sát. Tuy nhiên, do nạn săn bắn tự do nên lượng 

chim thú quý trong rừng ngày càng giảm, một số loài đang có nguy cơ bị tuyệt 

chủng. Một số rất ít các loại động vật quý hiếm như: Gấu, Báo, Sơn Dương, 

Nai, Khỉ, Sóc, Lợn rừng… chỉ còn lại ở các vùng giáp Lào, thuộc khu Bảo tồn 

thiên nhiên Mường Nhé.  

 Hệ động vật dưới nước còn nghèo nàn về thành phần, chủng loại cũng như 

số lượng các loài. Trong vùng có các loài cá sông suối, ao, hồ như: Cá trắm, cá 

chép, cá trôi, cá bống. Ngoài ra còn có các hộ gia đình nuôi cá lồng, ba ba, trê phi. 

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 

II.2.1.1. Đặc điểm dân cư và lao động 

Dân số trung bình năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 557.411 người, mật độ 

dân số bình quân 58,4 người/km2, là một trong những tỉnh có mật độ dân số thấp 

(58 người/km2) và thấp hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình của vùng Tây 

Bắc (95 người/km2). Tuy nhiên, dân số phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở 

khu vực thành phố Điện Biên Phủ (870,7 người/km2), Mường Ảng (103,1 

người/km2) và thưa thớt ở các khu vực miền núi cao như Mường Nhé (25,6 

người/km2), Nậm Pồ (32,8 người/km2), Mường Chà (37,6 người/km2).  

Dân cư nông thôn của tỉnh Điện Biên hiện nay chiếm tỷ lệ rất lớn trong 

tổng dân số của tỉnh, tới 84,93% và sinh sống chủ yếu tại 8 huyện của tỉnh; 

trong đó có 2 huyện là Mường Nhé và Điện Biên 100% dân số là nông thôn. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  59 

Bảng II.2. Diện tích, dân số, mật độ dân số tỉnh Điện Biên năm 2016 

TT 
Tên huyện, thị 

xã, thành phố 

Diện tích 

(km2) 

Dân số (Người) Mật độ dân 

số 

(người/km2) Tổng số Thành thị Nông thôn 

 
Tổng số 9.541,25 557.411 84.012 473.399 58,4 

1 
TP. Điện Biên 

Phủ 
64,44 56.112 52.914 3.198 870,7 

2 
TX. Mường 

Lay 
112,67 11.249 6.019 5.230 99,8 

3 Mường Nhé 1.569,08 40.147  40.147 25,6 

4 Mường Chà 1.189,90 44.702 4.402 40.300 37,6 

5 Tủa Chùa 684,15 52.539 3.831 48.708 76,8 

6 Tuần Giáo 1.135,42 81.171 8.605 72.566 71,5 

7 Điện Biên 1.639,73 114.161  114.161 69,6 

8 
Điện Biên 

Đông 
1.206,86 62.605 3.287 59.318 51,9 

9 Mường Ảng 443,41 45.736 4.954 40.782 103,1 

10 Nậm Pồ 1.495,59 48.989  48.989 32,8 

Nguồn: Niên giám thống kê Điện Biên năm 2016 

Dân cư nông thôn phân bố theo các dạng quần cư chủ yếu sau:  

- Quần cư nông thôn miền núi cao là địa bàn cư trú của người Mông và 

một số đồng bào dân tộc thiểu số khác. 

- Quần cư nông thôn miền núi thấp: Mỗi điểm quần cư thường là một bản. 

- Quần cư nông thôn trung du và đồng bằng tập trung chủ yếu ở khu vực 

Điện Biên, Mường Lay. 

Dân cư đô thị tập trung ở thành phố Điện Biên Phủ, thị xã, thị trấn huyện 

lỵ, nơi có các cơ quan hành chính, các cơ sở công nghiệp, đầu mối giao thông 

quan trọng... 

Tỉnh Điện Biên có tỷ suất gia tăng dân số vào loại cao nhất Việt Nam do 

đồng bào dân tộc ít người chưa nhận thức được và chưa thực hiện tốt công tác 

kế hoạch hoá gia đình. Tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số năm 2014 là 16,5‰, năm 
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2015 là 17,03‰ và năm 2016 là 16,60‰, . Tỷ lệ tăng dân số nhìn chung khá cao 

ở vùng nông thôn, năm 2016 tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số vùng nông thôn là 

17,22‰; trong khi đó tại thành thị là 13,11‰.  

Trình độ dân trí đã được cải thiện, song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Học vấn của người dân các dân tộc tuy đã 

được nâng lên khá cao trong những năm gần đây,song tỷ lệ người mù chữ ở độ 

tuổi đang làm chủ gia đình của người Thái cao gấp 7,5 lần người Kinh.  

Đồng bào dân tộc ít người có kinh nghiệm canh tác trên đất dốc. Người 

Kinh thường là công nhân các nông – lâm trường, phần lớn là dân cư các tỉnh 

đồng bằng lên xây dựng các vùng kinh tế mới, nên có trình độ sản xuất tương 

đối khá. Đây là hạt nhân quý trong việc tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu sản xuất của kinh tế trang trại. 

II.2.1.1. Đặc điểm dân tộc 

Điện Biên là nơi hội tụ sinh sống của 91 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có 

những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa… tạo thành bức 

tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. 

Dân tộc Thái chiếm tỉ lệ cao nhất, khoảng 37,99% tổng dân số của tỉnh, 

tiếp đó là dân tộc Mông 34,81%, Kinh 18,43% tổng dân số của tỉnh và sinh sống 

ở hầu hết các huyện, thị trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều nhất ở huyện Điện 

Biên và huyện Tuần Giáo. Người Thái được biết đến với những kinh nghiệm 

trong kỹ thuật tưới nước, đắp phai, đào mương và trồng lúa nước. Người Thái ở 

nhà sàn, mỗi bản có khoảng 30 – 80 nóc nhà kề nhau và sinh sống dọc theo các 

con suối, nguồn nước. 

Dân tộc Mông có dân số nhiều thứ hai, chiếm 27,2% tổng dân số. Người 
Mông cư trú ở hầu hết các huyện, tập trung đông nhất ở huyện Tủa Chùa, Điện 
Biên Đông. Người Mông thường cư trú ở các vùng núi cao, được biết đến là 
những người thợ thủ công tài hoa trong nghề rèn đúc. Hôn nhân của người 
Mông theo tập quán tự do kén chọn bạn đời, người cùng dòng họ không được 
lấy nhau. Văn hóa của người Mông rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là lễ hội 
trong ngày tết: ném pao, múa khèn… Khi những nụ đào, mận chớm nở trên các 
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triền núi cũng là lúc các chàng trai, cô gái Mông chuẩn bị cho ngày vui xuân của 
mình. Người Mông thường ăn tết sớm hơn ngày tết cổ truyền của dân tộc. 
Những ngày tết, bà con các làng bản lại tập trung tại những khoảng đất trống, 
rộng để vui chơi, múa hát. Nhiều nét văn hóa độc đáo của người Mông vẫn còn 
được lưu giữ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của đồng bào. 

Dân tộc Kinh chiếm 19,0% tổng dân số và là dân tộc đông dân thứ ba 

trong tỉnh. Người Kinh Điện Biên cư trú ở tất cả các huyện thị. Người Kinh 

nông thôn thuần thục với nghề cấy lúa nước, có nghề làm vườn, chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, đánh bắt cá rất phát triển. 

Ngoài ra, ở Điện Biên còn có các dân tộc như Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, 

Giáy, La Hủ, Lào, Lự, Hoa, Kháng, Mảng, Tày, Cống, Xinh Mun, Lô Lô, Si La, 

Nùng, Mường, Phù Lá, chiếm khoảng 12% dân số toàn tỉnh. Mỗi một dân tộc có 

những nét đặc trưng riêng và cư trú tản mạn, xen kẽ ở các huyện, thị trong tỉnh, 

nhất là những huyện vùng núi cao. 

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. So với các tỉnh, thành trong cả nước, kinh tế Điện 

Biên chậm phát triển, không đều giữa các vùng, giữa các dân tộc. Nền kinh tế 

lạc hậu, sản xuất mang tính tự cung, tự cấp. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông lâm 

nghiệp, chăn nuôi chưa trở thành ngành sản xuất chính, thế mạnh về rừng, cây 

công nghiệp chưa được phát huy. Ngành nghề phi nông nghiệp ở tỉnh cũng chưa 

phát triển làm cho cơ cấu kinh tế miền núi, vùng cao đơn điệu, nặng về nông – 

lâm nghiệp. 

II.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Ngày nay với các chính sách ưu đãi phát triển sản xuất trong kinh tế thị 

trường của Nhà nước đối với các tỉnh miền núi, cùng với định hướng phát triển 

kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh tế của tỉnh cũng đã 

có những bước phát triển khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Điện Biên 

năm nào cũng tăng và tăng dần qua từng năm. Giai đoạn 2011- 2016, tốc độ 
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tăng trưởng là 6,75%; trong đó ngành dịch vụ tốc độ tăng nhanh hơn các ngành 

khác. 

Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Điện Biên có tiến bộ, nhưng do xuất phát 

điểm của nền kinh tế quá thấp nên quy mô của nền kinh tế vẫn còn nhỏ bé, phát 

triển chưa vững chắc, sức cạnh tranh kém. GDP bình quân đầu người ở tỉnh còn 

thua xa so với mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo được 

xếp vào loại cao nhất cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế lại phụ thuộc chủ yếu 

vào vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (chiếm 72%), chưa gắn với chuyển dịch 

cơ cấu và lao động. Khoảng cách về thu nhập và phát triển giữa các khu vực 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và khu vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản ngày 

càng lớn.  

Bảng II.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 
Năm 2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Tốc độ tăng 

2011/2016 

(%/năm) 

Tổng 6.605.130 7.080.337 7.503.424 8.016.993 8.569.816 9.155.378 6,75 

Nông lâm 

thuỷ sản 
1.599.071 1.698.048 1.760.676 1.906.098 2.002.869 2.075.791 5,37 

Công nghiệp, 

xây dựng 
1.653.522 1.759.749 1.875.086 1.914.009 2.089.985 2.221.233 6,11 

Dịch vụ 3.191.674 3.404.678 3.669.974 3.984.907 4.228.197 4.596.295 7,57 

Thuế sản 

phẩm 
160.863 217.862 197.688 211.979 248.765 262.059 11,22 

Tỉnh Điện Biên đã cố gắng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dần theo 

hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công 

nghiệp, dịch vụ... Tuy nhiên cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa vững chắc. 

Cơ cấu kinh tế năm 2016 ngành: Nông - Lâm - Thuỷ sản 24,15%; Công nghiệp-

Xây dựng 25,21%; Dịch vụ 48,08%, khác 2,56%. Tác động của công nghiệp đối 

với sự phát triển của kinh tế Điện Biên còn rất hạn chế, đặc biệt là ở vùng nông 
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thôn. Lao động hoạt động trong ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản còn rất cao, 

sản phẩm hàng hoá nông nghiệp hầu hết chưa qua chế biến.  

Bảng II.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2016 (giá hiện hành) 

Năm Tổng số 

Nông, 

lâm, 

thủy sản 

Cơ 

cấu 

(%) 

Công 

nghiệp - 

Xây 

dựng 

Cơ 

cấu 

(%) 

Dịch vụ 

Cơ 

cấu 

(%) 

Thuế 

sản 

phẩm 

Cơ 

cấu 

(%) 

Năm 2011 7.810.680 2.063.878 26,42 1.980.119 25,35 3.576.356 45,79 190.327 2,44 

Năm 2012 8.743.139 2.244.538 25,67 2.228.947 25,49 4.001.039 45,76 268.615 3,07 

Năm 2013 9.465.347 2.355.163 24,88 2.449.225 25,88 4.411.185 46,60 249.774 2,64 

Năm 2014 10.473.899 2.673.991 25,53 2.620.842 25,02 4.930.482 47,07 248.584 2,37 

Năm 2015 11.327.387 2.810.462 24,81 2.856.761 25,22 5.376.650 47,47 283.514 2,50 

Năm 2016 12.217.998 2.950.868 24,15 3.080.610 25,,21 5.874.250 48,08 312.270 2,56 

                                       Nguồn: Niên giám thống kê Điện Biên năm 2016 

Trong những năm gần đây, các thành phần kinh tế đã phát triển đa dạng 

hơn. Kinh tế nhà nước được củng cố. Các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh 

ở một số lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào dịch vụ thương mại, xây dựng và tiểu 

thủ công nghiệp. Trong nông nghiệp, kinh tế trang trại bước đầu phát triển và tỏ 

ra là mô hình phù hợp ở Điện Biên. Hiện nay các trang trại chủ yếu vẫn còn ở 

quy mô nhỏ hơn 5 ha, phát triển theo hướng tổng hợp, đa ngành nghề. 

Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở Điện Biên chưa hình thành rõ nét, nhưng 

bước đầu đã có một số vùng sản xuất đặc trưng như: 1. Vùng sản xuất cây lương 

thực, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi tập trung ở các huyện: 

Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo; 2. Vùng cây công nghiệp lâu năm tập 

trung ở Mường Ảng và Tủa Chùa; 3. Vùng phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi đại 

gia súc tập trung ở các huyện Mường Nhé, Mường Chà; 4. Khu vực phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ tập trung ở thành phố 

Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay  và các thị trấn, xã của các huyện. 
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II.2.2.2. Đặc điểm phát triển ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản 

Đối với tỉnh Điện Biên, dân số sống ở nông thôn chiếm tới 84,90% với 

195.887 lao động đang làm việc trong ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản, nên 

hiện nay ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản vẫn là ngành sản xuất chính, đóng vai 

trò chủ đạo trong kinh tế tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng. Năm 

2016 tổng giá trị sản xuất toàn ngành Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 

4.890.516 triệu đồng (theo giá hiện hành); cơ cấu ngành Nông nghiệp chiếm 

90,54%; ngành Lâm nghiệp chiếm 6,83% và Thuỷ sản chỉ có 2,63%.  

Trong nội bộ ngành Nông-Lâm-Thuỷ sản cũng có sự chuyển dịch cơ cấu 

giữa các ngành, tuy nhiên không nhiều và không ổn định. Ngành Nông nghiệp 

vẫn luôn chiếm tỷ trọng rất cao và cao nhất trong các ngành.  

Bảng II.5. Giá trị sản xuất (giá hiện hành) và cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản 

Ngành 
 

Năm 2011 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Tổng GTSX 

Triệu 

đồng 
3.427.674 3.733.375 3.923.912 4.436.656 4.659.550 4.890.516 

Cơ cấu 

(%) 
100 100 100 100 100 100 

GTSX ngành 

Nông nghiệp 

Triệu 

đồng 
3.081.053 3.329.328 3.475.150 3.999.312 4.212.691 4.427.681 

Cơ cấu 

(%) 
89,89 89,18 88,56 90,14 90,41 90,54 

GTSX ngành 

Lâm nghiệp 

Triệu 

đồng 
291.150 305.923 348.730 330.679 328.663 333.982 

Cơ cấu 

(%) 
8,49 8,19 8,89 7,45 7,05 6,83 

GTSX ngành 

Thủy sản 

Triệu 

đồng 
55.471 98.124 100.032 106.665 118.196,4 128.853 

Cơ cấu 

(%) 
1,62 2,63 2,55 2,40 2,54 2,63 

Nguồn: Niên giám thống kê Điện Biên năm 2016 
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a. Ngành nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp Điện Biên phát triển khá nhanh và ổn định, đáp ứng 

được nhu cầu lương thực thực phẩm tại chỗ. Năm 2016 gía trị sản xuất nông 

nghiệp theo giá thực tế đạt 4.427.681 triệu đồng trong đó trồng trọt đạt 

3.002.592 triệu đồng, chiếm 67,81%, chăn nuôi là 1.388.328 triệu đồng, chiếm 

31,36%, dịch vụ nông nghiệp 36.761 triệu đồng, chiếm 0,83% tổng giá trị sản 

xuất nông nghiệp. 

Bảng II.6. Giá trị sản xuất và cơ cấu ngành nông nghiệp 

Năm 

Tổng giá trị sản 

xuất (GTSX) 

GTSX ngành 

trồng trọt 

GTSX ngành 

chăn nuôi 

GTSX ngành 

dịch vụ và các 

họat động khác 

Triệu đồng 

Cơ 

cấu 

(%) 

Triệu 

đồng 

Cơ 

cấu 

(%) 

Triệu 

đồng 

Cơ cấu 

(%) 

Triệu 

đồng 

Cơ 

cấu 

(%) 

2011 3.081.053 100 2.248.787 72,99 806.585 26,18 25.681 0,83 

2012 3.329.328 100 2.379.322 71,47 922.363 27,70 27.643 0,83 

2013 3.475.150 100 2.469.219 71,05 978.706 28,16 27.225 0,78 

2014 3.999.312 100 2.853.044 71,34 1.113.346 27,84 32.922 0,82 

2015 4.212.691 100 2.940.195 69,80 1.237.823 29,38 34.673 0,82 

2016 4.427.681 100 3.002.592 67,81 1.388.328 31,36 36.761 0.83 

                                                                Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016 

- Trồng trọt: Trong những năm gần đây, ngành trồng trọt của Điện Biên 

phát triển khá mạnh cả về lượng và chất. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây 

trồng chủ yếu đều tăng. Các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và các loại 

giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chịu hạn đã được đưa 

vào sản xuất ngày càng nhiều. Việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng... có bước phát triển mới và đạt kết quả tốt, làm tăng giá trị trên 

một đơn vị diện tích. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

được quan tâm hơn, kể cả ở những vùng cao, vùng xa góp phần quan trọng vào 

tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Các loại cây trồng chủ yếu là 
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các loại cây lương thực và cây ăn quả. Ngoài ra còn trồng đậu tương, bông, 

lanh, cà phê, chè… nhưng không nhiều.  

Cây lương thực: Trong những năm gần đây, sản xuất lương thực không 
chỉ đảm bảo yêu cầu an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, mà còn có sản phẩm 
hàng hoá cung cấp cho thị trường ngoài tỉnh. Các địa phương có diện tích trồng 
cây lương thực nhiều hơn cả là huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và Tuần 
Giáo. 

Nếu tính sản lượng lương thực bình quân đầu người thì có sự chênh lệch 
lớn giữa các địa phương trong tỉnh. Sản lượng lương thực bình quân đầu người 
toàn tỉnh năm 2016 là 455,6 kg/người, trong khi đó huyện Điện Biên có sản 
lượng lớn nhất là 807,9 kg/người, Tuần Giáo là 439,8 kg/người, Điện Biên Đông 
là 433,9 kg/người, Mường Ảng là 392,7 kg/người, Tủa Chùa 408,8 kg/người, 
Mường Nhé 382,3 kg. Tại một số huyện, ở các xã vùng cao, hàng năm nhiều hộ 
còn thiếu ăn 2-3 tháng.  

Sản xuất lương thực trên đất dốc (nương rẫy) ở các vùng nông thôn Điện 
Biên còn chiếm tỷ trọng lớn và dựa vào tự nhiên là chính. Trong các loại cây 
lương thực, lúa có diện tích lớn nhất là 50.098,2 ha; ngô có diện tích là 29.977,5 
ha. Năm 2016 sản lượng lúa đạt 175.420,5 tấn, ngô đạt 76.198,5 tấn. Lúa trồng 
nhiều nhất ở huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, ngô trồng nhiều ở các huyện 
Tuần Giáo,Điện Biên Đông, Tủa Chùa và Điện Biên. Ngoài lúa ruộng, lúa nương, 
ở Điện Biên còn trồng các loại cây lương thực lấy củ như khoai, sắn... Tổng diện 
tích khoai lang năm 2016 là 627,3 ha, khoai lang trồng nhiều ở huyện Điện Biên 
(410,5 ha), ở Mường Nhé (96 ha). Tổng diện tích sắn năm 2016 là 7.351,7 ha, sắn 
trồng nhiều nhất ở huyện Điện Biên (2.040,8 ha), Tuần Giáo (1.840 ha), Điện 
Biên Đông (830,0 ha), Mường Ảng (591 ha). 

Bảng II.7. Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện thị 

Huyện,TP  Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) 

Tổng số 78.326,7 235.771,4 79.329,7 246.658,3 79.184,4 251.012,2 80.075,7 253.934,1 

Điện Biên 

Phủ 
1.479,9 7.457,5 1.463,1 7.827,3 1.466,8 7.570,5 1.422 7.345,1 

Mường 

Lay 
729,4 2.472 809,5 2.837,7 783,2 2.999,5 823,1 2.963,4 

Mường 

Nhé 
6.376,8 12.981,7 6.905,7 14.391 6.644,7 14.743,2 6.982,4 15.349,1 
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Huyện,TP  Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) DT (ha) SL (tấn) 

Mường 

Chà 
5.880,7 14.293,7 5.899,4 14.235,2 5.872,7 14.321,9 5.911,7 14.503,6 

Tủa Chùa 9.033 20.086,4 8.987 19.837,9 8.946 20.911,6 9.143 21.480 

Tuần Giáo 12.436,5 34.393,9 12.475,4 35.391,2 12.536 35.325,7 12.560 36.778,6 

Điện Biên 17.917,8 86.813,2 18.159,4 92.439,9 18.083,9 93.610,2 18.068,5 92.234 

Điện Biên 

Đông 
12.413 25.530,3 12.508 26.548,4 12.435 26.863 12.626 27.936,5 

Mường 

Ảng 
4.593,8 17.098,8 4.491 17.540 4.568 18.211,3 4.489 17.960,8 

Nậm Pồ 7.465,8 14.643,9 7.631,2 15.609,7 7.648,1 16.455,3 8.050 17.383 

Nguồn: Niên giám thống kê Điện Biên Năm 2016 

Cây công nghiệp hàng năm: gồm mía, đậu tương, bông, lạc, vừng và lanh 

có tổng diện tích năm 2016 là 6.679,6 ha. Đậu tương có diện tích lớn nhất là 

4.792,9 ha, bông (234,5 ha), lạc (1.582,2 ha), lanh (3 ha), vừng (43 ha), mía (24 

ha). Bông được trồng nhiều ở huyện Điện Biên Đông với 200 ha; lạc trồng 

nhiều ở huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Tuần Giáo; đậu tương trồng nhiều ở huyện 

Tủa Chùa với 1.771 ha; vừng trồng nhiều ở huyện Điện Biên Đông với 40 ha; 

lanh trồng chủ yếu ở huyện Tủa Chùa với 3 ha. 

Cây thực phẩm: Cây thực phẩm bao gồm rau đậu các loại, do điều kiện 

đất đai và nước tưới hạn chế nên trong những năm qua chưa phát triển mạnh ở 

Điện Biên, diện tích tăng chậm, sản xuất chủ yếu mang tính tự cung tự cấp. 

Năm 2015 diện tích cây thực phẩm đạt 4.780 ha, sản lượng đạt trên 60.000 tấn.  

Cây công nghiệp lâu năm: Điện Biên tập trung phát triển mạnh cây chè, cà 

phê và cao su. Năm 2016 toàn tỉnh có 606,3 ha chè, 4.051,8 ha cà phê và 5.172,6 

ha cao su. Chè được trồng chủ yếu ở huyện Tủa Chùa (577,4 ha), còn cà phê được 

trồng chủ yếu ở Mường Ảng (3.449,3 ha), huyện Tuần Giáo (426,3 ha) và cao su 

được trồng nhiều ở các huyện Tuần Giáo (1.320,3 ha), Mường Chà (1.282,7 ha), 

Mường Nhé (1.228,8 ha), Điện Biên (1.038,6 ha). 
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Cây ăn quả: Cây ăn quả ở Điện Biên khá đa dạng và được trồng phân tán 

trong các hộ gia đình ở khắp các địa phương trong tỉnh. Năm 2016 xoài có diện 

tích 342,9 ha; nhãn 302,7 ha; cam, quýt 212,7 ha; vải, chôm chôm 125,1ha; táo 

56ha; nho 5ha. Cam trồng nhiều ở huyện Điện Biên 90 ha, Điện Biên Đông 60 

ha; nhãn, vải trồng nhiều ở huyện Điện Biên 154,2ha, thành phố Điện Biên Phủ 

76,7 ha; xoài trồng đều khắp ở các huyện thị. 

Qua số liệu trên cho thấy, đất nông nghiệp chủ yếu là đất trồng cây hàng 

năm, còn đất vườn, đất cây lâu năm rất ít, điều này phản ánh đúng thực trạng 

sản xuất nông nghiệp của một tỉnh miền núi, chưa biết phát huy thế mạnh của 

tỉnh là phát triển cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả... có khả năng đem lại lợi 

ích kinh tế cao. Tuy nhiên nó cũng phản ánh sự khó khăn về hiện trạng cơ sở hạ 

tầng phục vụ sản xuất, phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt 

là đối với sản phẩm hàng hóa. Đây là trở ngại chính cản trở phát triển nền nông 

nghiệp hàng hoá của tỉnh. 

- Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi ở Điện Biên luôn được duy trì và phát 

triển cả về số lượng và chất lượng. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng liên 

tục, năm 2016 tăng 150.505 triệu đồng so với năm 2015. Về cơ bản chăn nuôi 

đã đáp ứng được nhu cầu thực phẩm trong tỉnh và có một phần sản phẩm trâu, 

bò thịt xuất bán cho các tỉnh đồng bằng.   

Hình thức chăn nuôi của hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng nông 

thôn Điện Biên là chăn thả tự do và bán tự do. Đồng bào thường nuôi gia súc, 

gia cầm chỉ để lấy sức kéo, làm phương tiện chuyên chở và ăn thịt, chủ yếu 

phục vụ nhu cầu tự cung, tự cấp. Đàn vật nuôi trong các hộ gia đình bao gồm: 

trâu, bò, lợn, ngựa, dê, gà, vịt, ngan, ong.  

Bảng II.8. Số lượng vật nuôi của tỉnh Điện Biên qua các năm 

Đơn vị: con 

Loại vật nuôi Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Trâu 116.194 119.522 121.538 125.159 128.226 

Bò 42.031 44.447 47.422 50.063 52.844 
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Loại vật nuôi Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Lợn 298.573 315.612 334.196 351.685 369.529 

Ngựa 9.457 8.584 7.280 6.298 5.214 

Dê 50.947 53.665 58.338 67.547 75.602 

Gia cầm 2.593.383 2.804.494 3.067.994 3.324.713 3.569.135 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2016 

Như vậy, số lượng các loài vật nuôi của tỉnh Điện Biên trong những năm 
qua đều tăng, tuy nhiên đàn bò và dê tăng nhanh hơn do có ưu thế dễ chăn thả 
và có lãi lớn. Đặc biệt đàn gia cầm tăng rất mạnh, năm 2016 có tới 3.569.135 
con, tăng so với năm 2012 là 975.752 con. Đàn lợn cũng được phát triển mạnh, 
năm 2016 có tới 369.529 con. Việc chăn nuôi lợn chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, 
nhằm tận dụng các sản phẩm phụ của sản xuất nông nghiệp. Ở Điện Biên chăn 
nuôi phát triển chủ yếu ở vùng nông thôn, tập trung nhiều ở các huyện Điện 
Biên, Điên Biên Đông, Tuần Giáo và Mường Chà. 
b. Ngành lâm nghiệp 

Những năm gần đây sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chuyển 
biến từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội, xây dựng và phát triển 
rừng theo hướng lấy lâm sinh làm chủ đạo, coi trọng chức năng phòng hộ, bảo 
vệ môi trường sinh thái, khoanh nuôi phục hồi phát triển rừng.  

Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2016 đạt 204.094 triệu đồng theo giá so 
sánh. GTSX ngành lâm nghiệp đạt được chủ yếu do khai thác gỗ và lâm sản, tới 
86,66 %; còn trồng và chăm sóc rừng chỉ chiếm 6,24%. Ngành lâm nghiệp phát 
triển mạnh nhất ở huyện Điện Biên với giá trị sản xuất năm 2016 là 60.050 triệu 
đồng, chiếm 17,98% và huyện Tuần Giáo là 53.567 triệu đồng, chiếm 16,04% 
tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh. 

Theo tài liệu thống kê năm 2016, diện tích rừng của Điện Biên là 367.451 
ha, trong đó rừng tự nhiên là 362.219 ha, chiếm 98,58%; rừng trồng là 5.227 ha; 
đạt độ che phủ là 38,51%. 

Nhìn chung, ngành lâm nghiệp Điện Biên phát triển chậm, chưa tương xứng 
với tiềm năng sẵn có. Cơ cấu sản xuất và đầu tư trong ngành chưa hợp lý. Trong 
những năm gần đây, Điện Biên đã bước đầu đi đến quy hoạch sản xuất rừng gắn 
với chế biến lâm sản có hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 lâm trường, 1 công ty 
đặc sản rừng và một số cơ sở chế biến lâm sản: chế biến giấy, gỗ. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  70 

Bảng II.9. Biến động diện tích rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn (2011-2016) 

Năm Tổng số (ha) 
Rừng tự 

nhiên (ha) 

Rừng trồng 

(ha) 

Tỷ lệ che phủ 

rừng (%) 

2011 349.461 340.898 8.563 36,63 

2012 384.691 377.120 7.571 40,32 

2013 391.539 382.599 8.940 41,04 

2014 400.765 383.145 17.620 42,00 

2015 367.470 362.243 5.227 38,51 

2016 367.451 362.219 5.227 38,51 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2016 

b. Ngành thuỷ sản 
Trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản Điện Biên có tốc độ tăng 

trưởng GTSX khá nhanh. Tuy nhiên, ngành thuỷ sản chỉ chiếm tỷ trọng rất 
khiêm tốn trong tổng giá trị sản xuất của nhóm ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản là 
2,63%. Giá trị sản xuất năm 2016 theo giá thực tế đạt 128.853 triệu đồng, trong 
đó khai thác đạt 15.791,1 triệu đồng, nuôi trồng đạt 113.061,9 triệu đồng, chiếm 
87,74% tổng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 
2016 là 2.170,3 ha, sản lượng đạt 2.534,4 tấn, trong đó khai thác 249,9 tấn, nuôi 
trồng 2.284,5 tấn (cá 2.408,9 tấn, tôm 35,6 tấn, thủy sản khác 89,9 tấn). Huyện 
Điện Biên có sản lượng thuỷ sản lớn nhất là 1.245,3 tấn, bên cạnh đó thì huyện 
Mường Chà và Tủa Chùa có sản lượng thủy sản thấp nhất trong các huyện, thị 
xã, thành phố. 
II.2.2.3. Đặc điểm phát triển ngành Công nghiệp - xây dựng 

Tổng sản phẩm nhóm ngành công nghiệp và xây dựng tỉnh Điện Biên 
tăng hàng năm khá cao, tuy nhiên chưa ổn định; năm 2014 đạt 2.620.842 triệu 
đồng, đến năm 2016 đạt 3.080.610 triệu đồng, tăng trưởng trung bình 
8,4%/năm. Mặc dù tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng thời gian 
qua tương đối cao, nhưng do quy mô công nghiệp quá nhỏ bé nên mức đóng góp 
của ngành vào nền kinh tế Điện Biên còn thấp. Tỷ trọng của ngành công nghiệp 
và xây dựng trong tổng GDP của tỉnh đạt 25,21% năm 2016. 

Giá trị sản xuất theo giá thực tế của nhóm ngành công nghiệp và xây 
dựng năm 2016 đạt 3.080.610 triệu đồng, trong đó GTSX ngành xây dựng là 
1.993.121 triệu đồng, còn GTSX ngành công nghiệp là 1.087.489 triệu đồng.  
1. Ngành công nghiệp 

Công nghiệp là ngành sản xuất cơ bản, đóng vai trò chủ đạo và là nguồn 
lực chính để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội mỗi khu vực lãnh thổ. Đồng 
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thời sản xuất công nghiệp cũng là ngành kinh tế có tác động mạnh nhất đến môi 
trường. Hiện nay, ngành công nghiệp của Điện Biên vẫn còn rất nhỏ bé và trong 
những năm gần đây có xu thế phát triển nhanh, đa dạng, thu hút được nhiều 
thành phần kinh tế tham gia.  

Tính đến năm 2015 toàn tỉnh có 2.740 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong 
đó chủ yếu là khu vực kinh tế trong nước, có duy nhất 1 cơ sở sản xuất công 
nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp 
của Điện Biên đều là kinh tế cá thể và tiểu chủ, có quy mô nhỏ, công nghệ lạc 
hậu. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp như sản xuất bột giấy, xi măng, chiết 
nạp gas. Gạch lát, than cốc… chưa phát huy được công suất thiết kế do chưa ổn 
định cả về nguồn nguyên liệu cũng như thị trường tiêu thụ. 

Số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp trong những năm gần đây thay đổi 
không đáng kể, phân bố tản mát ở tất cả các huyện, thị, thành phố của tỉnh do 
chưa có quy hoạch cụm, khu công nghiệp. Ngoài thành phố Điện Biên Phủ có 
nhiều cơ sở công nghiệp nhất với 602 cơ sở, còn huyện Điện Biên có 586 cơ sở; 
huyện Điện Biên Đông có 351 cơ sở; huyện Mường Chà có 322 cơ sở.  
2. Ngành xây dựng 

Năm 2015 Điện Biên có 160 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây 

lắp; đạt giá trị sản xuất ngành xây dựng là 5.603.703 triệu đồng theo giá thực tế. 

Năm 2016 giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 5.848.579 triệu đồng. 

Thời gian vừa qua, Điện Biên đã thu hút được một số nhà đầu tư khai thác 

tiềm năng để xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp mới như nhà máy thuỷ 

điện, xi măng, sản xuất bột giấy, khai thác khoáng sản như: Thuỷ điện Na Lơi 

9,3 MW, thuỷ điện Thác Trắng 6,2 MW, nhà máy xi măng Tuần Giáo, xưởng 

chế biến giấy, bột giấy, cơ sở triết nạp gas, luyện than cốc Điện Biên, nhà máy 

liên doanh chế biến thức ăn gia súc Việt Trung,... 

II.2.2.4. Thương mại, dịch vụ – du lịch 

Tổng doanh thu ngành thương mại, du lịch, dịch vụ tăng mạnh hàng năm; 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014 đạt 

6.839.052 triệu đồng, đến năm 2015 đạt 7.205.175 triệu đồng, năm 2016 là 

8.056.941 triệu đồng theo giá thực tế. Trong đó doanh thu ngành thương mại 

chiếm tỷ lệ lớn nhất (7.210.728 triệu đồng), tới 89,49%; Khách sạn, nhà hàng 

(323.654 triệu đồng) chiếm 4,02%; dịch vụ (522.559 triệu đồng), chiếm 6,49% 
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.Hoạt động ngành thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển mạnh nhất ở thành phố 

Điện Biên Phủ, sau đó là các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà. 

a. Thương mại  

Thời gian gần đây mạng lưới thương mại được phát triển mạnh mẽ với sự 

tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các trung tâm huyện, thị, cụm xã đều có 

chợ. Các xã đều có các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, đáp ứng ngày 

càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, tiêu thụ nông sản cho nhân dân, nhất 

là nhân dân vùng cao, vùng xa. Năm 2015 doanh thu ngành thương mại đạt 

6.513.155 triệu đồng, tăng 1,12 lần doanh thu năm 2014 (5.845.973 trịêu đồng).  

b. Du lịch  

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - 

lịch sử. Nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện 

Biên còn có tiềm năng văn hoá phi vật thể, với 21 dân tộc anh em chung sống, 

mỗi dân tộc có sắc thái văn hoá riêng rất đa dạng, điển hình là dân tộc Thái, dân 

tộc Mông. Điện Biên còn có nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước 

tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú như: Rừng nguyên 

sinh Mường Nhé, các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên), Thấm Púa (Tuần 

Giáo); các suối nước khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pa Khoang, Pe Luông, 

Huổi Phạ… 

 Các sản phẩm du lịch của Điện Biên cũng đa dạng và ngày càng hấp dẫn 

du khách như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 83 cơ sở kinh doanh du lịch. Hệ thống khách sạn, nhà 

nghỉ cũng tăng khá với 8 khách sạn và 32 nhà nghỉ với tổng số 725 phòng, trong 

đó trên 95% số phòng đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế. Số khách đến Điện 

Biên năm 2016 khoảng 357.752 người, trong đó khách trong nước 335.884 

người, khách quốc tế 21.868 người. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống là 

323.654 triệu đồng.  
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Một số dự án phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá lịch sử quy mô 

lớn và hiện đại… đã và đang được xây dựng đáp ứng kịp thời nhu cầu của du 

khách như khu du lịch sinh thái Him Lam, U Va, Hua Pe… 

c. Dịch vụ  

* Dịch vụ bưu chính, viễn thông:Các hoạt động bưu chính viễn thông 

Điện Biên những năm vừa qua đã phát triển mạnh. Trung tâm các huyện và hầu 

hết các thị trấn, thị tứ đều được phủ sóng điện thoại di động. Hầu hết các bưu 

cục đều đã mở các dịch vụ điện thoại đường dài, phát hành báo chí, chuyển 

tiền…qua bưu điện tại trung tâm các xã. Trong tỉnh 100% xã phường có điện 

thoại. Năm 2016, số thuê bao điện thoại là 448.230 thuê bao, trong đó di động là 

436.168 thuê bao. Số thuê bao internet là 17.207 thuê bao.  

           * Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm:Hệ thống các ngân hàng thương mại như 

Ngân hàng đầu tư phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

đã có chi nhánh tại trung tâm các huyện và có dịch vụ phục vụ đến các xã. Dịch 

vụ bảo hiểm được phục vụ đầy đủ bởi các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài 

nước từ loại hình bảo hiểm thông dụng như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến 

các loại hình bảo hiểm khác theo yêu cầu của khách hàng.  

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 

- Giao thông: Trong những năm gần đây mạng lưới giao thông trên địa bàn 

tỉnh được chú trọng đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu đi lại và giao lưu kinh tế, hàng hóa của nhân dân. 

+ Đường bộ Có 6 tuyến quốc lộ đi qua gồm QL6, QL12, QL279, 

QL279B, QL4H, QL12KD với tổng chiều dài khoảng 751,1 km, vươn đến tất 

cả các huyện đường biên và các tỉnh lân cận. Đây là những tuyến đường giao 

thông huyết mạch của tỉnh đã cơ bản đuọc đầu tư và nâng cấp.  

+ Đường tỉnh lộ Có 20 tuyến đường tỉnh lộ như : ĐT139, ĐT140, ĐT141, 

ĐT143, ĐT142… với tổng chiều dài là 607 km. Trong khi các tuyến quốc lộ đã 

cơ bản được đầu tư, nâng cấp thì tỉnh lộ mới chỉ đầu tư thảm được 17 km, còn 
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khoảng 200 km đường đá dăm và hơn 350 km đường cấp phối, đặc biệt còn đến 

70 km đường đất. 

+ Đường giao thông đô thị: Hiện nay, hệ thống đường giao thông đô thị 

tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài khoảng hơn 200km, hầu như đều đã được rải 

nhựa và được tu bổ thường xuyên. 

+ Đường giao thông nông thôn: Ước tính đến nay hệ thống đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh có 6.400km;  trong đó đã bê tông hóa và nhựa 

hóa được 705km, mặt đường cấp phối 672km còn lại hơn 5.000km đường đất. 

Các tuyến giao thông đến các xã, nhất là các bản vùng cao, vùng xa đều là 

đường đất, chất lượng rất xấu, việc đi lại rất khó khăn. 

+ Đường tuần tra biên giới: Thực hiện Quy hoạch đường tuần tra biên 

giới ban hành theo Quyết định 313/QĐ-TTg ngày 14/03/2007 của Thủ tướng 

chính phủ, đến nay đã xây dựng xong tuyến đường tuần tra biên giới gồm tuyến 

đường từ đồn 405 – Tả Long San và tuyến từ đồn 317 – A Pa Chải – Tả Long 

San với tổng chiều dài là 47km. 

+ Đường thuỷ: Hiện nay cả tỉnh chỉ có một tuyến đường thuỷ nội địa trên 

sông Đà, nhưng mới khai thác ở dạng tự nhiên, chưa có luồng lạch, bến bãi, 

phao tiêu, biển báo hiệu... chủ yếu giải quyết cho các phương tiện nhỏ dưới 1 

tấn, phục vụ nhu cầu của dân cư ven sông. 

+ Đường hàng không: Hiện nay sân bay Điện Biên Phủ có đường cất hạ 

cánh dài 1.800 m, sân đỗ rộng 24.000m2 đủ cho 4 máy bay hoạt động tại chỗ và 

nhà ga công suất 150 khách/giờ, chỉ đáp ứng cho máy bay cỡ nhỏ với tần suất 2-

4 chuyến/ngày. 

+ Vận tải: Hiện tại toàn tỉnh có 07 bãi đỗ xe gồm bến xe thành phố Điện 

Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Lay, Mường Chà, Chà Cang (Mường Nhé), 

Mường Nhé và Bản Phủ (huyện Điện Biên). 

- Thủy lợi: tổng số công trình thủy lợi toàn tỉnh khoảng 800 công trình; 

trong đó có 7 hồ chứa nước với dung tích hữu ích gần 60 triệu m3. Số công trình 

đãđược đầu tư kiên cố là 499 công trình (chiếm 62%). Hệ thống công trình thủy 
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lợi đãđảm bảo tưới ổn định cho gần 8.465 ha lúa đông xuân và 14.126 ha lúa vụ 

mùa. Ngoài ra còn đáp ứng  phục vụ sản xuất rau màu, cây công nghiệp. Tuy 

nhiên, ở các vùng sản xuất nông nghiệp khác trong tỉnh vấn đề nước cho sản 

xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, chủ yếu nhờ vào nguồn nước tự nhiên. 

- Mạng lưới cấp điện: Điện Biên có một 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. 

+ Nguồn điện lưới quốc gia: Được cấp thông qua 2 trạm 110 kV là Tuần 

Giáo và Điện Biên với tổng công suất lắp đặt là 41 MVA.  

+ Nguồn Diezel: Trên địa bàn tỉnh vẫn sử dụng các máy phát điện diezel 

đặt ở một số khu vực có phụ tải quan trọng làm nhiệm vụ dự phòng, gồm trạm 

Bản Đớ 6x320 kW đặt tại thị xã Mường Lay, trạm Cầu Tuần Giáo 1x400 kW 

đặt tại thị trấn Tuần Giáo và một trạm 400 kW tại thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Nguồn năng lượng mặt trời: Hiện có 3 trạm nguồn điện năng lượng mặt 

trời với công suất 1800 W, chủ yếu phục vụ công tác thông tin liên lạc đặt ở cửa 

khẩu Tây Trang (600 W), Quài Tở (600 W) và Điện Biên Đông (600 W). 

+ Nguồn thủy điện tại chỗ: Nguồn thủy điện tại chỗ được đầu tư xây 

dựng khá mạnh với hàng chục nhà máy thủy điện nhỏ, gồm: Thủy điện Nậm 

Cản công suất 120KW, thủy điện Thác Bay công suất 2.400 KW, thủy điện Nà 

Lơi công suất 9.300 KW, thủy điện Thác Trắng công suất 6.200 KW… 

Mạng lưới cấp điện ngày càng được đầu tư, mở rộng; toàn tỉnh có 73,4 

km đường dây 110kV tuyến Tuần Giáo – Điện Biên. Trung tâm các huyện, thị 

trong tỉnh đã được cấp điện bằng lưới điện 35 KV với tổng chiều dài 610,811 

km. Lưới điện 22 KV mới chỉ có ở thành phố Điện Biên Phủ và một phần huyện 

Điện Biên với chiều dài 85,877 km, các trạm 110 KV hiện tại đều có sẵn cuộn 

22 KV. Đến nay có 114/116 xã có điện lưới quốc gia, số hộ dân nông thôn được 

sử dụng điện là 73.159/91.321 hộ, chiếm 80,12%. 

- Hệ thống cấp, thoát nước: Đến nay, các đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

đều đã có công trình cấp nước sinh hoạt. Trong đó, tại thành phố Điện Biên Phủ, 
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thị trấn Tuần Giáo và thị trấn Tủa Chùa đã và đang xây dựng nhà máy nước 

sạch theo công nghệ tiên tiến, còn các đô thị khác nước cấp mới được xử lý 

bằng giải pháp lắng, lọc, nên chất lượng chưa đảm bảo vệ sinh, nhất là vào mùa 

mưa lũ. Hiện tổng công suất của các nhà máy và trạm cấp nước phục vụ cho các 

đô thị trên địa bàn khoảng 30.080 m3/ngày đêm. Trong đó TP Điện Biên công 

suất cấp nước sinh hoạt đô thị đạt 16.500 m3/ngày đêm, Thị xã Mường Lay là 

5.600 m3/ngày đêm. Huyện Điện Biên Đông công suất cấp nước sinh hoạt đô thị 

là 1.500 m3/ngày đêm. Huyện Mường Ảng 1.680 m3/ngày đêm, Huyện Mường 

Chà công suất 1.000 m3/ngày đêm. Huyện Tủa Chùa 2.000 m3/ngày đêm, Huyện 

Tuần Giáo 1.800 m3/ngày đêm.  

 Đối với khu vực nông thôn, việc cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh còn gặp 

nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng cao, vùng xa còn thiếu nước sinh hoạt, 

đặc biệt là vào mùa khô. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt còn 

thấp (khoảng 52%). Hầu hết người dân sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ các 

công trình đơn giản như hệ thống tự chảy, mó nước, máng nước, giếng, lu, bể 

hoặc trực tiếp từ sông, suối, khe, ao, hồ… các nguồn nước này hầu hết không 

qua xử lý. 

 Hệ thống thoát nước mới chỉ được đầu tư xây dựng tại một số đô thị như 

thành phố Điện Biên Phủ, huyện lỵ Điện Biên Đông và thị trấn Mường Chà, 

nhưng còn chắp vá, chưa được đầu tư hoàn chỉnh và chưa có hệ thống xử lý 

nước thải trước khi thải ra sông suối, gây ô nhiễm môi trường. Ở các khu đô thị, 

khu dân cư khác, nhất là vùng nông thôn đều chưa có hệ thống thoát nước thải, 

đây là vấn đề vệ sinh môi trường còn tồn tại, gây ô nhiễm môi trường khu dân 

cư nông thôn. 

- Mạng lưới thông tin liên lạc, truyền thông, phát thanh, truyền hình: 

Nhìn chung mạng lưới thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển 

rộng khắp với nhiều hình thức khác nhau như đài phát thanh, báo chí, truyền 

hình, internet, thư viện… Ngày càng đáp ứng được nhu cầu học tập, cập nhật 

thông tin và liên lạc của người dân. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  77 

 Năm 2016, toàn tỉnh có 448.230 thuê bao điện thoại, trong đó có 436.168 

thuê bao di động; 17.207 thuê bao internet. Hoạt động phát hành báo chí, sách, 

văn hóa phẩm vẫn tiếp tục duy trì phát triển, đáp ứng nhu cầu người dân khu 

vực chưa được phủ sóng phát thanh, truyền hình, viễn thông. 

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

- Y tế:Trong những năm gần đây công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng cũng được quan tâm chú trọng và đạt được nhiều thành quả trên mọi mặt 

cả về số lượng và chất lượng phục vụ. 

 Đến năm 2016, toàn tỉnh có 14 bệnh viện; 17 phòng khám đa khoa khu 
vực; 130 trạm y tế xã, phường và một khu điều trị bệnh phong. Tổng số giường 
bệnh là 2.710 giường, trong đó tại các bệnh viện là 2.020 giường, bình quân có 
31,05 giường bệnh/1 vạn dân. Toàn tỉnh có 2.609 cán bộ ngành y và 268 cán bộ 
ngành dược; đạt tỷ lệ 10,92 bác sĩ/1 vạn dân. Trên địa bàn tỉnh 100% các xã, 
phường đã có trạm y tế và có hộ sinh hoặc y sỹ sản. Tỷ lệ các trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có bác sỹ đạt 74,62%. Nhìn chung, các trạm y tế xã, phường 
còn thiếu thốn về vật chất, trang thiết bị cần thiết nên chất lượng khám chữa 
bệnh còn chưa cao, nhất là các trạm y tế vùng cao, vùng xa. 

- Giáo dục: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Điện Biên đã có những chuyển 
biến tích cực và đạt được nhiều thành quả cao. Năm 2000 tỉnh đã đạt phổ cập 
giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, trình độ dân trí không ngừng được cải thiện, 
tuy nhiên tình trạng tái mù chữ đối với đồng bào các vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa vẫn còn tương đối phổ biến. Chương trình phổ cập trung học cơ sở được triển 
khai tích cực, đến giữa năm học 2015-2016 có 100% xã, phường đạt chuẩn phổ 
cập trung học cơ sở. 
 Năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 31 trường trung học phổ thông với 505 
lớp học; 114 trường trung học cơ sở với 1.319 lớp học; 175 trường tiểu học với 
3.153 lớp học và 171 trường mẫu giáo với 2.070 lớp học. 
 Năm học 2015-2016có 2.922 giáo viên mẫu giáo và 47.876 học sinh; có 
8.509 giáo viên phổ thông. Số học sinh đang theo học tại các trường phổ thông 
là 120.319 người. 
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 Trong những năm gần đây, ngành giáo dục Điện Biên đã cố gắng để hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Công tác giáo dục và đào 
tạo nghề từng bước được phát triển. Hệ thống các trường đào tạo đã và đang 
được đầu tư xây dựng khá đồng bộ và hoàn chỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
yêu cầu giảng dạy, học tập của học sinh, sinh viên. Đến năm 2015, tỉnh có 03 
trường cao đẳng gồm trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, trường Cao đẳng Sư 
phạm Điện Biên và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Số giáo viên 
đang giảng dạy tại các trường cao đẳng là 275 người, số sinh viên đang theo học 
là 1.659 sinh viên. 
c. Mức sống dân cư 
 Trong những năm gần đây mức sống dân cư từng bước được cải thiện. 
Tính đến năm 2016 thu nhập bình quân một người một tháng từ các nguồn thu 
đạt 1.672.000 đồng/tháng, trong đó từ sản xuất nông lâm nghiệp là 447,06 
nghìn đồng/tháng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của toàn tỉnh là 44,82%; chủ yếu 
ở vùng nông thôn, cuộc sống của người dân nơi đây còn rất khó khăn, mức 
sống dân cư thấp. 
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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): với một số các chỉ tiêu chính về BVMT được chiến lược đề ra đến 
2020 như sau: 

+ Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch: 95% 
+ Tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh: 90% 
+ Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt: 95% 
+ Tỷ lệ chất thải rắn được tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản 

xuất phân bón đạt: 85% 
+ Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, 

tiêu hủy đạt: 85% 
+ Tỷ lệ che phủ của rừng: 45% 
Như vậy, với các chỉ tiêu chính của chiến lược bảo vệ môi trường đã định 

hướng cho việc thực hiện tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) trong 
việc thực hiện chương trình nông thôn mới cho tỉnh Điện Biên. Việc thực hiện 
tiêu chí 17 này không chỉ nhằm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 
Điện Biên mà còn là thực hiện chiến lược chung của quốc gia về đảm bảo môi 
trường vùng nông thôn. 

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; 

Giai đoạn 2014 - 2020, đưa Điện Biên ra khỏi danh sách các tỉnh đặc biệt khó 
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khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân so với các 

vùng khác trong cả nước; Giai đoạn 2021 - 2030, đưa Điện Biên trở thành một 

tỉnh miền núi biên giới vững mạnh, có an ninh chính trị ổn định, kinh tế phát 

triển, xã hội văn minh và khối đại đoàn kết các dân tộc vững chắc. Như vậy, 

việc xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 

của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. 

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

(2016 – 2020):  Theo bộ tiêu chí quốc gia gồm 19 tiêu chí về xây dựng NTM thì 

quy hoạch sử dụng đất chiếm vị trí hết sức quan trọng. Tuy nhiên, đa số các 

vùng nông thôn trên cả nước nói chung, Điện Biên nói riêng đều trong tình trạng 

thiếu quy hoạch. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình xây dựng 

NTM mà còn làm ảnh hưởng tới việc bảo tồn không gian văn hóa của các làng 

quê. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Điện Biên. Để đáp ứng các tiêu chí về chợ nông thôn, giao 

thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,....trong xây dựng nông 

thôn mới, quy hoạch sử dụng đất cần bố trí, xây dựng các khu vực phù hợp. Vì 

vậy, việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải đồng bộ với việc quy hoạch 

sử dụng đất. 

Theo quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và 

hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp là tiêu chí đứng đầu trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch sử dụng đất trong công cuộc 

xây dựng nông thôn mới. 

Công tác xây dựng quy hoạch nông thôn mới là sự tổng hoà của quy hoạch 

sử dụng đất - quy hoạch sản xuất - quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, bộ 3 quy 

hoạch trên vừa là nền móng vừa là đòn bẩy để cùng phát triển. Song có thể thấy, 

quy hoạch sử dụng đất chính là xuất phát và nền móng của các quy hoạch khác, là 

nguồn gốc để công tác xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất. 
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Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển nông thôn bền vững, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xét trên cả khía cạnh kinh tế, xã 

hội và môi trường, đồng thời, thu hẹp khoảng cách phát triển, mất cân đối giữa 

thành thị và nông thôn. Để phát triển nông thôn bền vững cần thiết bảo vệ môi 

trường sinh thái, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng nông thôn. Phát 

triển kinh tế nông thôn, cuộc sống sung túc của nông dân, có nền sản xuất nông 

nghiệp bền vững đồng thời bảo vệ được các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và 

cảnh quan của vùng quê thì cần thiết phải thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học. Như vậy, quy hoạch, kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

tại Điện Biên có tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới của tỉnh. 

 Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015: Theo kế hoạch bảo vệ môi 

trường năm 2015, tỉnh tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 

tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về môi trường; quản lý chất thải; phòng 

ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; hỗ trợ kinh phí xử lý các điểm gây ô 

nhiễm môi trường bức xúc; bảo tồn đa dạng sinh học. Như vậy, việc thực hiện 

tốt kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh có tác động tích cực đến việc thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, việc thực hiện tốt kế hoạch bảo 

vệ môi trường tỉnh giúp cho các xã có thể đạt tiêu chí 17 trong xây dựng nông 

thôn mới, 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 

đạo thành lập và kiện toàn bộ máy thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới từ cấp tỉnh đến cấp thôn, bản (kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2010-2020 và Văn phòng 
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Điều phối giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí cán bộ, công chức 

xã phụ trách về xây dựng nông thôn mới); 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 xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò quan trọng của chương trình xây dựng 

nông thôn mới 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. Theo đó, tỉnh Điện Biên đã thực hiện chương trình xây dựng 

NTM theo bộ tiêu chí như sau:  

Bảng III.1. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên 

Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

I. QUY HOẠCH     

 

1 
Quy hoạch 

1.1 Quy hoạch chung xây dựng xã (1) 

được phê duyệt và công bố công khai 

đúng thời hạn 

Đạt Đạt Đạt 

  

1.2. Ban hành quy định quản lý quy 

hoạch chung xây dựng xã và tổ chức 

thực hiện theo quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI    

2 Giao thông 

2.1. Tỷ lệ đường xã và đường từ trung 

tâm xã đến đường huyện được nhựa 

hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi 

lại thuận tiện quanh năm 

100% 100% 100% 

2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, bản và 

đường liên thôn, bản ít nhất được cứng 

hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm 

80% đi 

lại thuận 

tiện 

quanh 

năm 

≥40% 

được 

cứng 

hóa 

≥50% 

được 

cứng hóa 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không 

lầy lội vào mùa mưa 
Đạt Đạt Đạt 

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm 

bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

quanh năm 

Đạt Đạt Đạt 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu chủ động 
   

3.1.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất lúa 2 

vụ được tưới và tiêu nước chủ động 

đạt tỷ lệ 

≥80% ≥70% ≥80% 

3.1.2. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất lúa 1 

vụ được tưới chủ động đạt tỷ lệ 
≥40% ≥40% ≥40% 

3.1.3. Tỷ lệ đất nương, đất bãi phải có 

bờ hoặc thành ruộng cạn đạt tỷ lệ 
≥60% ≥60% ≥60% 

3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng 

yêu cầu dân sinh và theo quy định về 

phòng chống thiên tai tại chỗ 

Đạt Đạt Đạt 

 

4 

 

Điện 

4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn từ các nguồn 
≥95% ≥95% ≥95% 

5 Trường học 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật 

chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc 

gia 

≥70% ≥70% ≥70% 

6 

Cơ sở vật 

chất văn 

hóa 

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội 

trường đa năng và sân thể thao phục 

vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn 

xã 

Đạt Đạt Đạt 

6.1.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội 

trường đa năng đảm bảo đạt chuẩn 
Đạt Đạt Đạt 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

theo quy định của khu vực 

- Có diện tích đất quy hoạch. ≥300m2 ≥300m2 ≥300m2 

- Có đủ phòng chức năng theo quy 

định (phòng hành chính; đọc sách, 

báo, thư viện; thông tin truyền thanh; 

câu lạc bộ; hoặc tập các môn thể thao 

đơn giản) 

4 phòng 3 phòng 4 phòng 

- Đảm bảo chỗ ngồi tối thiểu theo quy 

định vùng. 
150 100 150 

- Đảm bảo trang thiết bị hoạt động 

(bàn, ghế, giá, tủ, trang bị âm thanh, 

ánh sáng, thông gió, đài truyền thanh; 

dụng cụ thể dục thể thao đảm bảo theo 

công trình TDTT và các môn thể thao 

của từng xã) 

Đạt Đạt 80% Đạt 

- Có cán bộ quản lý nhà văn hóa. Đạt Đạt Đạt 

6.1.2 Khu thể thao (chưa có sân vận 

động) đạt chỉ tiêu theo vùng 
≥1200m2 ≥500m2 ≥1200m2 

6.2 Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể 

thao cho trẻ em và  người cao tuổi theo 

quy định: 

Đạt Đạt Đạt 

- Diện tích điểm vui chơi, giải trí và 

thể thao. 
≥300m2 ≥300m2 ≥300m2 

- Đảm bảo các trang thiết bị hoạtđộng, 

vui chơi, gải trí, thể dục thể thao cho 

trẻ em và người cao tuổi 

Đạt Đạt Đạt 

  

6.3. Tỷ lệ thôn, bản và liên thôn bản có 

nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn 

hóa, thể thao phục vụ cộng đồng 

100% 100% 100% 

7  Cơ sở hạ I. Đối với xã có cơ sở hạ tầng thương    
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

tầng 

thương mại 

nông thôn 

mại nông thôn: xã đạt tiêu chí cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn khi 

đáp ứng một trong các yêu cầu sau: 

1. Xã có chợ nông thôn hoặc nơi 

mua bán, trao đổi hàng hóa đáp ứng 

chỉ tiêu sau: 

Đạt Đạt Đạt 

- Chợ phải có trong quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Đạt Đạt Đạt 

- Về diện tích, mặt bằng chợ: có mặt 

bằng chợ phù hợp với quy mô hoạt 

động chợ (bố trí đủ diện tích cho các 

hộ kinh doanh cố định, không cố định 

và các dịch vụ tối thiểu tại chợ; diện 

tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh 

trong chợ là 3m2 ) 

Đạt Đạt Đạt 

- Nhà chợ chính phải bảo đảm kiên cố 

hoặc bán kiên cố. 
Đạt Đạt Đạt 

- Các hạng mục phụ trợ và kỹ thuật 

công trình đảm bảo theo quy định. 
Đạt Đạt Đạt 

- Điều hành quản lý chợ đảm bảo theo 

quy định 
Đạt Đạt Đạt 

2. Có siêu thị mini hoặc cửa hàng 

tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp đạt chuẩn 

Đạt Đạt Đạt 

2.1. Siêu thị min đạt chuẩn. Có diện 

tích kinh doanh từ 200m2 và có bãi để 

xe với quy mô phù hợp; danh mục 

hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng 

trở lên 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

2.2. Cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng    
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

kinh doanh tổng hợp.  Có diện tích 

kinh doanh tối thiểu từ 50m2 trở lên và 

có nơi để xe với quy mô phù hợp; danh 

mục hàng hóa kinh doanh từ 200 tên 

hàng trở lên 

Đạt Đạt Đạt 

  

II. Đối với xã chưa có hoặc không có 

cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn: 

   

Xã có quy hoạch cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn nhưng do nhu cầu thực 

tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã 

không có trong quy hoạch cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn thì sẽ 

không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng 

thương mại nông thôn. Việc xem xét 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

được thực hiện trên cơ sở xem xét, 

đánh giá các tiêu chí còn lại trong Bộ 

tiêu chí về xã nông thôn mới. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

8 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính Đạt Đạt Đạt 

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet Đạt Đạt Đạt 

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ 

thống loa đến các thôn 

 

≥70% 

Hệ 

thống 

loa đến 

các thôn 

bản 

≥60% 

Hệ thống 

loa đến 

các thôn 

bản 

≥80% 

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều hành 
Đạt Đạt Đạt 

9 Nhà ở dân 9.1. Nhà tạm, dột nát Không Không Không 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 

theo quy định 
≥75% ≥75% ≥75% 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT    

`10 Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người khu 

vực nông thôn đến năm 2020 (triệu 

đồng/người/năm); trong đó: 

≥36 ≥36 ≥36 

  

Năm 2016 (triệu đồng/người) ≥22 ≥22 ≥22 

Năm 2017(triệu đồng/người) ≥25 ≥25 ≥25 

Năm 2018 (triệu đồng/người) ≥28 ≥28 ≥28 

Năm 2019 (triệu đồng/người) ≥32 ≥32 ≥32 

11 Hộ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 

2016-2020 
≤12% ≤12% ≤12% 

12 
Lao động 

có việc làm 

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số 

trong độ tuổi lao động có khả năng 

tham gia lao động 

≥90% ≥90% ≥90% 

 

13 

Tổ chức 

sản xuất 

13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo 

đúng quy định của Luật Hợp tác xã 

năm 2012 

Đạt Đạt Đạt 

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 

bảo bền vững 

Đạt Đạt Đạt 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG    

14 
Giáo dục 

và đào tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, phổ 

cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung 

học cơ sở được tiếp tục học trung học 

(phổ thông, bổ túc, trung cấp) 

 

≥70% 

 

≥70% 

 

≥70% 

14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua ≥25% ≥25% ≥25% 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

đào tạo 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế 
≥85% ≥85% ≥85% 

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Đạt Đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao 

theo tuổi) 

≤26,7% ≤26,7% ≤26,7% 

16 Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định 
≥70% ≥70% ≥70% 

17 

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo 

quy định 

≥90% ≥90% ≥90% 

  

 

(≥50% 

nước 

sạch) 

(≥50% 

nước 

sạch) 

(≥50% 

nước 

sạch) 

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh 

doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề 

đảm bảo quy định về bảo vệ môi 

trường 

100% 100% 100% 

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường 

xanh - sạch - đẹp, an toàn 
Đạt Đạt Đạt 

17.4. Mai táng phù hợp với quy định 

và theo quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, phù hợp với điều 

kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng 

dân tộc. 

Đạt Đạt Đạt 

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và 

nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở 

sản xuất - kinh doanh được thu gom, 

xử lý theo quy định 

Đạt Đạt Đạt 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

17.6 Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể 

chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

bảo đảm 3 sạch. 

≥70% ≥70% ≥70% 

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng 

trại chăn nuôi đảm bảo VSMT 
≥60% ≥60% ≥60% 

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo ATTP; 

100% 100% 100% 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ    

18 

Hệ thống 

chính trị và 

tiếp cận 

pháp luật 

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt 

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống 

chính trị cơ sở theo quy định 
Đạt Đạt Đạt 

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu 

chuẩn "trong sạch, vững mạnh" 
Đạt Đạt Đạt 

18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã 

đạt loại khá trở lên 
100% 100% 100% 

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

theo quy định 
Đạt Đạt Đạt 

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ 

và hỗ trợ những người dễ bị tổn 

thương trong các lĩnh vực của gia đình 

và đời sống xã hội 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 

19 

Quốc 

phòng và 

An ninh 

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân 

“vững mạnh, rộng khắp” và hoàn 

thành các chỉ tiêu quốc phòng 

Đạt Đạt Đạt 

19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, 

trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: 

không có khiếu kiện đông người kéo 

dài; không để xảy ra trọng án; tội 

 

Đạt 

 

Đạt 

 

Đạt 
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Số 

TT 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ tiêu 

chung 

của tỉnh 

Chỉ tiêu theo vùng 

Xã 135 
Xã còn 

lại 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm 

cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm 

chế, giảm liên tục so với các năm 

trước 

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 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. 

Các huyện, thị, thành phố có số tiêu chí bình quân/xã đạt khá gồm: Thành 

phố Điện Biên Phủ 15 tiêu chí/xã; thị xã Mường Lay 17 tiêu chí/xã; huyện Điện 

Biên 8,8 tiêu chí/xã; huyện Mường Chà 6,2 tiêu chí/xã. Các huyện còn lại bình 

quân đạt từ 4,6-5,3 tiêu chí/xã. 

- Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Đến nay đã có 

116/116 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung và xây dựng đề án nông thôn 

mới cấp xã. 
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Hình 3.1: Kết quả thực hiện tiêu chí 1: Quy hoạch 

- Tiêu chí 2 về giao thông nông thôn: Đến nay có 102/116 xã đã có 

đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Có 06/116 

xã đạt tiêu chí 2 về giao thông; tăng 05 xã so năm 2015.  

 - Đường huyện: Tổng số toàn tỉnh có 62 tuyến với chiều dài 983,63 km; 

Bề rộng: Nền 5m; Mặt 3,5m; Kết cấu mặt: Láng nhựa 171,53 km, cấp phối 

613,9 km, đất 198,2 km. 

 - Đường xã: Tổng số tuyến có 106 tuyến với chiều dài 609,7 km; Đường 

Dân sinh 2.574,1 km và 108 cầu treo dài 6.552 m trong đó: 

 Huyện Điện Biên: có 61 tuyến, Đường ô tô chiều dài 351,6 km; bề rộng: 

Nền 4m, Mặt 3m; kết cấu mặt: Đá nhựa 10,4 km; Cấp phối 72,8 km;  Đường đất 

268,4 km; đường dân sinh 216,3 km; cầu treo dân sinh số cầu 30 chiều dài 

1.651m. 
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 Huyện Điện Biên Đông: có 01 tuyến, Đường ô tô chiều dài 16,5 km; bề 

rộng: Nền 4 m, Mặt: 3m;  kết cấu mặt: Cấp phối 6,5 km, Đường đất 10,5 m; 

đường dân sinh 463,6 km. Cầu treo Dân sinh số cầu 16 chiều dài 1.141 m. 

 Huyện Mường Ẳng: có 13 tuyến Đường ô tô chiều dài 51,5 km; bề rộng: 

Nền 4m, Mặt 3m; kết cấu mặt: Đá nhựa không, cấp phối không, Đường đất 51,5 

km; đường Dân sinh 186 km; Cầu treo Dân sinh số cầu 16 chiều dài 848 m. 

 Huyện Tuần Giáo: có 10 tuyến, chiều dài 54,6 m; bề rộng: Nền 4m, Mặt 

3m; kết cấu mặt: Đá nhựa không, cấp phối 13,6 km, Đường đất 41 km; đường 

Dân sinh 301,8 km. Cầu treo Dân sinh số cầu 18 chiều dài 814 m. 

 Huyện Tủa Chùa: có 10 tuyến, Đường ô tô chiều dài 68,4 km; Bề rộng: 

Nền 4m, Mặt 3m; Kết cấu mặt: Đường đá nhựa 3,4 km, cấp phối 33,8 km, đường 

đất 31,2 km; đường Dân sinh 282,6 km; cầu treo Dân sinh số cầu 01 chiều dài 

120 m. 

Huyện Mường Chà: có 08 tuyến, chiều dài 50,4 km; bề rộng: Nền 4 m, 

Mặt 3m; Kết cấu mặt: Đá nhựa không, Cấp phối 24,6 km, đường đất 25,8 km; 

đường dân sinh 402,1 km. Cầu treo dân sinh số cầu 12 chiều dài 921 m. 

Huyện Mường Nhé: có 3 tuyến chiều dài 16,7 km; bề rộng: Nền 4 m, mặt 

3m; kết cấu mặt: Đá nhựa không, cấp phối 10,7 km, Đường đất 6 km, đường 

dân sinh 400, 7 km. Cầu treo dân sinh số cầu 15 chiều dài 1.057 m. Đường liên 

thôn, liên bản tổng số 2.574,1km chưa được cứng háo bị lầy lội vào mùa mưa 

rất khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đường trục 

chính nội đồng toàn bộ là đường đất chưa được cứng hóa, nhựa hóa, đường nhỏ 

khó khăn cho việc vận chuyển nông sản cho người dân. So với tiêu chí nông 

thôn mới, yêu cầu tỷ lệ cứng hóa 50% xe cơ giới đi lại được thuận tiện là chưa 

đạt. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  93 

 
Hình 3.2: Kết quả thực hiện tiêu chí 2: Giao thông nông thôn 

- Tiêu chí 3 về thủy lợi:  

 - Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 hồ chứa, trong đó: Công ty TNHH quản lý 

Thủy nông Điện Biên quản lý 09 hồ chứa, dân tự quản lý 09 hồ chứa; 01 trạm 

bơm; công trình tưới tiêu nước 829 công trình; đã được xây kiên cố tuy nhiên 

trong thời gian tới cần phải sửa chữa và nâng cấp một số hồ chứa và đập dâng; 

 -  Có 1.228,488 km kênh tưới; trong đó: Kênh loại I dài 19,542 km đã 

được xây dựng kiên cố 18,669 chưa kiên cố 0,873 km; kênh loại II dài 924,01 
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km đã kiên cố hóa 310,47 km, kênh loại III dài 284,936 km chưa được kiên cố 

hóa. 

 - Tổng số km kênh mương do công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thủy 

nông, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên 

quản lý 19,542 km; UBND xã, HTX quản lý 1.208,946 km.  

 Kết quả thực hiện: Các tuyến kênh cấp II được bê tông hóa đạt 68,28%; 

các tuyến kênh cấp III nội đồng ở các xã bê tông hóa đạt 20,85%. số xã đạt tiêu 

chí 3 về thủy lợi là 34/116 xã. 

 
Hình 3.3: Kết quả thực hiện tiêu chí 3: Thủy lợi 
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 Tiêu chí 4 về điện:  

- Trên địa bàn tỉnh có 115/116 xã có điện đạt tỷ lệ 99,13%, tỷ lệ số hộ 

dân được dùng điện lưới Quốc gia là 85,05%. Số xã đạt tiêu chí 4 là 31/116 xã 

đạt tỷ lệ 26,72%. 

 
Hình 3.4: Kết quả thực hiện tiêu chí 4: Điện 

- Tiêu chí 5 về Trường học: Toàn tỉnh đã có 38/116 xã nông thôn đạt 
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tiêu chí 5, tương đương 30,15% tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tăng 

08 xã so với năm 2015. 

- Tổng diện tích đất trường học trên địa bàn toàn tỉnh là: 652.199m2, bình 

quân 20,5 m2/học sinh. 

- Toàn tỉnh hiện có 409 trường học và 12 trung tâm; trong đó trường mầm 

non có 116 trường, 156 trường tiểu học, 105 trường trung học cơ sở, 28 trường 

trung học phổ thông, 08 trung tâm giáo dục thường xuyên, 02 trung tâm ngoại 

ngữ - Tin học, 10 trung tâm dậy nghề, 04 trường chuyên nghiệp và 106 trung 

tâm học tập cộng đồng. Trong đó vùng nông thôn có 341 trường. 

- Hệ thống mạng lưới trường lớp đã cơ bản hoàn thiện ở các cấp học: 

93,5% xã có trường mầm non; 94,6% xã có trường trung học cơ sở; 12% xã có 

trường THPT. 

- Tổng số phòng học hiện có 6.171 phòng, trong đó: 3.378 phòng học xây 

kiên cố, đạt 51,8%; 1.227 phòng học bán kiên cố, đạt 20%; 1.253 phòng học 

tạm mượn chiếm 25,2%. Số phòng học vùng nông thôn có 4.964 phòng trong 

đó: 1.771 phòng học kiên cố chiếm 35,8%; 1.153 phòng học bán kiên cố chiếm 

23,3%; 2.022 phòng học tạm, mượn chiếm 40,9%. Cụ thể: 

- Mầm non: 963 phòng học. Trong đó có 96 phòng học kiên cố, 75 phòng 

học bán kiên cố, 525 phòng học tạm. Ngoài ra còn có 167 phòng học mượn. 

- Tiểu học: 2.897 phòng học. Trong đó: 1.022 phòng học kiên cố, 861 

phòng học bán kiên cố, 982 phòng học tạm. Ngoài ra còn có 32 phòng học 

mượn. 

- THCS: 946 phòng học. Trong đó: 427 phòng học kiên cố, 217 phòng học 

bán kiên cố, 205 phòng học tạm. Ngoài ra còn có 97 phòng học mượn. 

- THPT: 140 phòng. Trong đó có 126 phòng học kiên cố, 02 phòng học 

tạm, 12 phòng học mượn. 

- Tình trạng thiếu phòng học đang từng bước được khắc phục, không còn 

phòng học 3 ca và xóa dần phòng học tạm tranh tre, nứa lá. 
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Hình 3.5 Kết quả thực hiện tiêu chí 5: Trường học 

- Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Cơ sở vật chất văn hóa từng bước 

được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đến nay có 35/116 xã có nhà văn hóa. Có 

05/116 xã đạt tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa (xã Thanh Chăn, Nong Hẹt - 

huyện Điện Biên; xã Ảng Nưa huyện Mường Ảng, xã Nay Lưa - thị xã Mường 

Lay, xã Thanh Minh - TP Điện Biên Phủ). 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  98 

 
Hình 3.6: Kết quả thực hiện tiêu chí 6: Cơ sở vật chất – văn hóa 

- Tiêu chí 7 về chợ: Trên địa bàn tỉnh có 38 chợ, giảm 2 chợ so với thời 

điểm 31/12/2015. Chợ nông thôn có 19 chợ/116 xã, giảm 1 chợ (chợ Mường 

Tùng), do chợ không hoạt động, đã chuyến mục đích sử dụng, trong đó: chợ đạt 

tiêu chí 7 là 13 chợ, giảm 2 chợ so với thời điếm báo cáo 6 đầu năm  2016; do 

sau khi tiến hành rà soát chợ đã xuống cấp, chưa được đầu tư cải tạo nâng cấp 

(chợ Thanh Hưng), chưa thành lập ban quản lý chợ, nội quy hoạt động chợ (chợ 
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Mường Toong). Có 14 xã đạt tiêu chí 7 về chợ; tăng 01 xã so năm 2015. 

 
Hình 3.7: Kết quả thực hiện tiêu chí 7: Chợ 

- Tiêu chí 8 về Thông tin và Truyền thông: Toàn tỉnh có 116 xã có điểm 

phục vụ bưu chính, viễn thông; 103 xã có internet đến thôn, bản. Tiêu chí 8 về 

bưu điện có 103/116 xã đạt; tăng 13 xã so với năm 2015. 
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Hình 3.8: Kết quả thực hiện tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông 

- Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư: Khu vực nông thôn, tỷ lệ nhà ở kiên cố và 

bán kiên cố đạt 76,97%. Số xã đạt tiêu chí 9 về nhà ở dân cư là 05/116 xã; tăng 

03 xã so với năm 2015. 
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Hình 3.9: Kết quả thực hiện tiêu chí 9: Về nhà ở dân cư 

- Tiêu chí 10 về thu nhập bình quân đầu người: Thu nhập bình quân 

đầu người khu vực nông thôn đạt 11,41 triệu đồng/người/năm. Theo tiêu chí quy 

định thu nhập bình quân/người/năm phải đạt tối thiểu 22 triệu đồng. Tiêu chí 10 

về thu nhập có 12/116 xã đạt; tăng 03 xã so với năm 2015. 
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Hình 3.10: Kết quả thực hiện tiêu chí 10: thu nhập bình quân đầu người 

- Tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo: Đời sống của người dân nông thôn được 

nâng lên về mọi mặt; tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm từ 50,01% năm 2010 

xuống còn 28,01% năm 2015 (giảm 22%), bình quân giảm 4,4%/năm. Toàn tỉnh 

có 10/116 xã đạt tiêu chí 11. 
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Hình 3.11: Kết quả thực hiện tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo 

- Tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tổng số lao 

động khu vực nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách của Đề án 

1956 là 30.843 người; tỷ lệ lao động chưa đào tạo đạt 43,77%. Tỷ lệ lao động 

nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt 71,27%. Số xã đạt tiêu chí về tỷ lệ 

lao động có việc làm thường xuyên là 65/116 xã; tăng 02 xã so năm 2015. 
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Hình 3.12: Kết quả thực hiện tiêu chí 12: Lao động có việc làm thường xuyên 

- Tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất: Đến nay, toàn tỉnh có 97 

HTX nông nghiệp tăng 34 HTX so với năm 2011, trong đó 20% số HTX nông, 

lâm nghiệp tổng hợp, HTX thủy sản hoạt động khá hiệu quả. Có 26/116 xã đạt 

tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tăng 01 xã so năm 2015. 
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Hình 3.13: Kết quả thực hiện tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất 

- Tiêu chí 14 - Giáo dục: Toàn tỉnh đã có 52/116 xã nông thôn đạt tiêu 

chí 14, đạt 44,82% tổng số xã nông thôn trên địa bàn tỉnh, tăng 08 xã so với năm 

2015. 
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Hình 3.14: Kết quả thực hiện tiêu chí 14: Giáo dục 

- Tiêu chí 15 về y tế: Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân 10,4%; dược sỹ đại học/vạn 

dân 0,88%; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động 48,5%; xã có y sỹ sản nhi/Nữ 

hộ sinh 91,5%; xã có Y sỹ y học cổ truyền 91,1%; tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y 

tế là 91,6%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân khu vực nông thôn 

90,6%, tỷ lệ trẻ em nhỏ hơn 6 tuổi được cấp thẻ BHYT 98%. Có 33/116 xã đạt 

tiêu chí 15 về y tế. 
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Cơ sở vật chất 

- Toàn tỉnh có 112 trạm y tế xã, (trong đó có 06 xã mới được chia tách 

trong năm 2009). 

 - Có 44 trạm y tế xã được xây dựng kiên cố theo mẫu thiết kế của Bộ Y 

tế, chiếm 39,6% (được xây mới từ năm 2005-2009). Các trạm được đầu tư xây 

mới, cơ sở nhà trạm cơ bản đáp ứng được các tiêu chí chuẩn về cơ sở vật chất 

theo quy định của Bộ Y tế. 

 - 58 nhà tạm chiếm 52,3% xây từ năm 2001 trở về trước hiện tại đang 

xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng tiêu chí của trạm chuẩn cần được xây 

dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp. 

 - 06 trạm y tế là nhà tạm chiếm 5,4%, 

 - 03 trạm y tế chưa có nhà trạm, chiếm 2,7%. 

Trang thiết bị 

 - Các trạm y tế xã xây mới, được đầu tư trang thiết bị y tế theo danh mục 

quy định của bộ y tế. 

- Các trạm y tế xây dựng từ năm 2001 về trước, phần lớn các trang bị đã 

cũ, hư hỏng và thiếu, không đạt Chuẩn về trang thiết bị y tế theo Quy định của 

Bộ Y tế, đã ảnh hưởng đáng kể đến việc chăm sóc và khám chữa bệnh cho nhân 

dân đồng bào các dân tộc. 

Nhân lực trạm y tế xã, thôn bản 

- Hệ thống y tế cơ sở của tỉnh hiện nay đã đảm bảo 100% xã có cán bộ y tế, 

mỗi trạm y tế xã có từ 5 - 6 cán bộ, chất lượng cán bộ dần được đảm bảo đủ về 

cơ cấu, mỗi bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động được hưởng phụ cấp hàng 

tháng, được trang bị túi thuốc và thuốc để hoạt động. 

- Toàn tỉnh 100% trạm y tế xã có bác sỹ đa khoa; 80,4% trạm y tế xã có y 

sỹ sản, nhi hoặc nữ hộ sinh; 54,4% trạm y tế xã có bác sỹ định hướng y học cổ 

truyền; 87,5% trạm y tế xã có y tá điều dưỡng thực hiện công tác chăm sóc 

người bệnh. 
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 - Nhân lực y tế thôn bản: có 85,7% số thôn bản có nhân viên y tế thôn 

bản. 

 
Hình 3.15: Kết quả thực hiện tiêu chí 15: Y tế 

 - Tiêu chí l6 về văn hóa: Toàn tỉnh có 963/1813 thôn, bản, tổ dân phố 

được công nhận thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Số xã đạt tiêu chí 16 về văn hóa 

là 23/116 xã; tăng 03 xã so với năm 2015. 
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Hình 3.16: Kết quả thực hiện tiêu chí 16: Văn hóa 

- Tiêu chí 17 về môi trường: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ 
sinh theo tiêu chuẩn quốc gia: 06 xã (Lay Nưa, Thanh Xương, Hẹ Muông, Nà 
Tấu, Thanh Chăn, Thanh Yên); không có hoạt động gây suy giảm môi trường và 
có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch đẹp: 01 xã Thanh Chăn; 
nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch: 03 xã (Thanh Xương, Thanh Luông, 
Thanh Chăn); chất thải, nước thải được thu gom, xử lý theo quy định: 01 xã 
Thanh Chăn; số xã đạt tiêu chí 17 về môi trường là 07/116 xã (xã Thanh Chăn, 
Thanh Xựơng, Nong Hẹt, Thanh Hưng - huyện Điện Biên, Ảng Nưa - huyện 
Mường Ẳng, Thanh Minh - TP Điện Biên Phủ, Nay Lưa - TX Mường Lay) tăng 
06 xã so với năm 2015. 
 - Ở một số khu trung tâm thuộc khu vực chợ nông thôn đã có hoạt động 
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thu gom rác thải đã có bãi xử lý rác thải, ở khu vực thôn bản rác thải được các 
hộ dân tự đào hố chôn lấp rác thải. Tuy nhiên còn không ít số hộ vứt rác thải 
bừa bãi xuống mương, đường, sông suối đã làm ảnh hưởng tới cảnh quang môi 
trường. Đối với các xã vùng thấp có khoảng 80% hộ gia đình có hố xí hợp vệ 
sinh, đối với các hộ gia đình vùng cao có khoảng 30% số hộ có hố xí hợp vệ 
sinh. 
 - Nghĩa trang nhân dân của khu vực các xã vùng thấp đã được xây dựng 
theo quy hoạch, các nghĩa trang nằm rải rác theo phong tục của địa phương, 
hiện chưa có nghĩa trang được quy hoạch tập trung.  
 - Các công trình vệ sinh tại các khu vực công cộng như: công sở, trường 
học… chưa đạt chuẩn; các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp đã 
được người dân quan tâm thực hiện; tuy nhiên, vẫn còn các hoạt động gây suy 
giảm môi trường. 

 
Hình 3.17: Kết quả thực hiện tiêu chí 17: Môi trường 
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- Tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Cán bộ xã đạt chuẩn 

về trình độ văn hóa 59,6%, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 57,4%, đạt chuẩn 

về trình độ lý luận chính trị 61%, đạt chuẩn về trình độ quản lý Nhà nước 

65,4%; công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ văn hóa 62,4% đạt chuẩn về 

trình độ chuyên môn 96,7%; đạt chuẩn về quản lý Nhà nước 19,9%; đạt chuẩn 

về bồi dưỡng lý luận chính trị 14,5%; đạt chuẩn về bồi dưỡng tin học 71,1%; 

100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; 

69,8% các tổ chức đoàn thể chính trị xã đạt tiên tiến trở lên; 33,6% Đảng bộ (chi 

bộ), chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. Có 25/116 xã đạt 

tiêu chí 18; tăng 02 xã so năm 2015. 

- Nhìn chung các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh đã được tổ chức 

đầy đủ theo qui định và hoạt động tương đối hiệu quả, nhiều tổ chức đạt danh 

hiệu tiên tiến trở lên.  

- Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, về 

trật tự an toàn xã hội vẫn còn những diễn biến phức tạp như: trộm cắp tài sản, 

đánh bạc, vi phạm hành chính, gây rối trật tự công cộng, vi phạm Luật giao 

thông…; việc mua, bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng các chất ma 

tuý vẫn còn xảy ra trên địa bàn. 
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Hình 3.18: Kết quả thực hiện tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội 

- Tiêu chí 19 về an ninh, trật tự, xã hội: Tiếp tục củng cố, xây dựng lực 

lượng nòng cốt, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, 

số xã đạt chuẩn tiêu chí 19 là 109/116 xã. 
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Hình 3.19: Kết quả thực hiện tiêu chí 19: an ninh – trật tự - xã hội 

III.2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Những mặt đạt được 

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 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 
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phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thức, trách nhiệm của nhân dân 

từng bước được nâng lên, nhân dân đã dần xác định được mình là chủ thể chính 

trong xây dựng NTM nên đã chủ động tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ 

sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Trình độ, 

năng lực quản lý cán bộ, công chức các cấp của địa phương trong việc triển khai 

thực hiện xây dựng nông thôn mới được nâng lên. 

Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 

- Tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới còn chậm. Cơ 

sở hạ tầng của các xã (đặc biệt là đường giao thông) tuy đã được đầu tư nhưng 

chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển. 

- Việc triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới còn 

dàn trải, thiếu trọng tâm; một số mục tiêu đề ra nhưng chưa có kế hoạch đảm 

bảo về nguồn lực, chưa có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo quyết liệt trong tổ 

chức thực hiện. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp 

huyện, xã còn hạn chế, chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện các nội 

dung của Chương trình. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thiếu quyết liệt, đặc 

biệt là cấp xã nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai xây dựng 

nông thôn mới; sự tham gia của một số tổ chức và đoàn thể còn hạn chế. Các 

đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí thuộc lĩnh vực được 

phân công, phụ trách chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tổ chức 

thực hiện. 

- Chủ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới - 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 xây dựng nông thôn mới. 

- Huy động nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nguồn lực xây dựng 

nông thôn mới chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn lực 

huy động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân để xây dựng 

nông thôn mới còn rất hạn chế. 
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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 

1. Ô nhiễm, suy thoái đất do sử dụng không hợp lý phân bón hoá học và 

thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp 

Việc sử dụng phân bón hoá học không cân đối, không đúng lúc cây cần, 

hàng năm một lượng lớn phân bón bị rửa trôi hoặc bay hơi đã làm xấu đi môi 

trường sản xuất nông nghiệp và môi trường sống, đó cũng là những tác nhân gây 

ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước, không khí. Theo báo cáo của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014, trung bình một năm trên địa 

bàn tỉnh sử dụng 167,9 tấn thuốc BVTV các loại trên đồng ruộng, chủ yếu là 

thuốc trừ sâu, trừ cỏ, trừ ốc... Tuy nhiên với việc lạm dụng thuốc BVTV trong 

phòng trừ dịch hại không tuân thủ các quy trình kỹ thuật, không đảm bảo thời 

gian cách ly của từng loại thuốc đã dẫn đến không chỉ đất bị chai cứng, hiệu quả 

sử dụng thuốc không cao, gây độc đối với người sử dụng mà còn để lại ảnh 

hưởng tiềm tàng đối với các sinh vật hữu ích trong đất. Ngay trên cánh đồng 

Mường Thanh là khu vực trồng lúa trọng điểm của tỉnh, được đầu tư kỹ thuật 

cao thì việc sử dụng thuốc BVTV và phân bón hoá học cũng còn rất tuỳ tiện, 

bao bì chai lọ đựng thuốc dùng xong bị vứt lại cánh đồng khá nhiều.  

Lượng phân hoá học sử dụng một năm trên địa bàn tỉnh khoảng 3.600 tấn, 

ứng với lượng phân bón tổng hợp NPK là 100 kg/ha/năm, cũng là nguồn đáng 

kể gây ô nhiễm đất. Nếu tính hiệu quả sử dụng phân bón của cây trồng là 65%, 

thì khối lượng bỏ lại trong đất ảnh hưởng xấu đến môi trường đất là 1.260 tấn 

trong một năm. Bên cạnh đó, việc quản lý, thu gom, xử lý thuốc BVTV còn 

nhiều hạn chế dẫn đến môi trường đất bị ô nhiễm cục bộ tại một số kho chứa 

thuốc BVTV, theo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2012 thì 

hàm lượng DDT trong đất tại các kho chứa thuốc BVTV vượt quá quy chuẩn 

cho phép từ 1,25 - 3,81 lần.  
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2. Ô nhiễm, suy thoái đất do các chất ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, xây 

dựng và dân sinh 

Các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác khoáng sản gây ra những 

tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất. Các chất 

thải rắn, lỏng và khí từ hoạt động của các ngành sản xuất đều có tác động đến 

đất. Chất thải gây ô nhiễm và suy thoái đất trên địa bàn tỉnh được chia làm 2 

loại: Chất thải xây dựng như gạch, ngói, thuỷ tinh, ống nhựa, dây cáp, bê 

tông…trong đất rất khó phân huỷ; chất thải kim loại đặc biệt là các kim loại 

nặng như Chì, Kẽm, Đồng, Niken, Cadimi… thường có nhiều ở các khu khai 

thác và chế biến khoáng sản được tích luỹ trong đất trong một thời gian dài. 

Bên cạnh đó đất tại các khu dân cư và các khu đô thị của tỉnh có nguy cơ 

bị ô nhiễm cục bộ do chất thải sinh hoạt và chất thải phát sinh trong quá trình 

sản xuất của con người nhưng chưa được xử lý. Các chất hữu cơ, kim loại nặng, 

vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải ở cống rãnh, nước thải của các cơ sở sản 

xuất, khu chăn nuôi, bệnh viện, bãi rác, khu nghĩa địa đều là tác nhân gây ô 

nhiễm cục bộ môi trường đất. Dầu thải từ các kho, các cửa hàng xăng dầu, trạm 

rửa xe, bảo hành xe ô tô, xe máy... thải ra trực tiếp ra môi trường góp phần gây 

ô nhiễm môi trường đất. Những năm gần đây, chất thải rắn phát sinh trên địa 

bàn tỉnh hiện có xu hướng gia tăng. Trung bình chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

năm 2014 khoảng 82.417 tấn/năm (Nguồn: Quy hoạch quản lý Chất thải rắn tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030), chất thải rắn y tế phát sinh là 

625,61 tấn/năm trong đó chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh là 173,192 tấn/năm 

(Nguồn: Báo cáo Sở Y Tế, 2014). Chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn y tế 

chứa nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người và môi trường nếu không 

được xử lý triệt để. Hiện nay rác thải được xử lý chủ yếu bằng biện pháp chôn 

lấp, vẫn còn nhiều bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường đất và nước.  

Ngoài ra, chăn nuôi bằng hình thức chăn thả rông và nuôi nhốt tại khu 

vực gầm nhà sàn của một số hộ người dân tộc trên địa bàn tỉnh hiện đã, đang và 

sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường. Chất thải do gia cầm, gia 
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súc thải trực tiếp ra môi trường đất, không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh 

tạo thành các chất gây ô nhiễm ngấm vào trong đất gây ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường đất, đây sẽ trở thành những khu vực ẩn chứa các mầm bệnh 

trên người và gia súc rất nguy hiểm. 

3. Ô nhiễm, suy thoái đất do biến đổi khí hậu và thiên tai 

Việc khai thác và sử dụng đất vào các mục đích khác nhau của con người 

đã làm đảo lộn thế cân bằng tự nhiên, làm cho thảm thực vật bị biến dạng, cơ 

cấu đất và hệ sinh thái đất bị thay đổi. Trong những năm gần đây với sự ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu thì quá trình biến động này càng lớn. Biến đổi khí 

hậu với sự khốc liệt của thời tiết, sự phân bố không đồng đều của lượng mưa 

gây lên hạn hán hay lũ lụt có thể đe doạ trực tiếp tiềm năng sản xuất của đất, 

làm ô nhiễm và suy thoái đất. Thiên tai bão lũ gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng 

rửa trôi, xói mòn, sạt lở, lũ ống, lũ quét… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài 

nguyên đất. Là một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn hơn 25o 

chiếm 70% quỹ đất, đồng thời bị chia cắt mạnh bởi những dẫy núi cao và khe 

sâu. Khi có mưa với cường độ lớn tạo ra lũ rất nhanh, rất dễ gây các hiện tượng 

trượt lở, xói mòn, rửa trôi đất, lũ quét, lũ ống, gây ảnh hưởng rất lớn cho sản 

xuất và cuộc sống của người dân.  

Ngoài ra, việc khai phá rừng làm rẫy kết hợp với việc canh tác trên các 

sườn đồi, xây dựng thủy điện, khai thác gỗ trái phép, du canh du cư của các 

cộng đồng dân cư địa phương... cũng là những nguyên nhân gây ra các hiện 

tượng trượt lở, xói mòn và rửa trôi khiến môi trường đất biến đổi theo chiều 

hướng xấu, gia tăng nguy cơ thoái hoá đất. Tác hại của quá trình xói mòn là rất 

lớn, làm đất bị bào mòn, mất độ phì nhiêu, trở lên bạc màu do đó thực vật không 

thể phát triển được.  

III.3.1.2.  Hiện trạng môi trường đất 

 Môi trường đất của tỉnh Điện Biên nói chung, đặc biệt ở vùng nông thôn bị 

tác động của các yếu tố tự nhiên cũng như hoạt động của con người trong quá 

trình sản xuất và sinh sống. Có thể nói sản xuất nông lâm nghiệp thiếu bền vững 
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trên đất đồi núi dốc ở vùng nông thôn của Điện Biên, trong điều kiện khí hậu 

nhiệt đới gió mùa với một thời kỳ thiếu nước khá dài và trầm trọng đã làm cho 

nhiều quá trình phát triển đất theo xu thế bị suy thoái, thoái hoá dẫn đến đất bị 

mất dần khả năng canh tác, bị bỏ hoang hoá ngày càng gia tăng. Đồng thời các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của dân cư ở một số 

khu vực nông thôn đã làm cho môi trường đất có nguy cơ bị ô nhiễm cục bộ do 

chất hữu cơ, do bị tồn lưu hoá chất BVTV, do chất thải công nghiệp và khai thác 

đá xây dựng… 

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

của con người, ngoài các quá trình thổ nhưỡng diễn biến theo xu thế suy thoái, 

thoái hoá dẫn đến hoang mạc hoá, môi trường đất vùng nông thôn Điện Biên có 

nguy cơ bị ô nhiễm cục bộ ở một số khu vực như sau: 

 - Ở các điểm quần cư tập trung đông dân đất bị ô nhiễm hữu cơ do phân 

rác, nước thải chăn nuôi được thải tự do ra môi trường. 

 - Ở khu vực kho chứa thuốc BVTV của huyện Tuần Giáo và kho C17 

huyện Điện Biên môi trường đất, nước đã bị ô nhiễm bởi hoá chất BVTV. Ngoài 

ra, đất trồng lúa và rau màu thâm canh cao của người Kinh và người Thái có 

nguy cơ bị tồn lưu hoá chất BVTV do lượng phân bón hoá học, thuốc BVTV 

được sử dụng ngày càng tăng và không theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

 - Ở khu vực xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp như nhà máy 

luyện than cốc Việt Trung, nhà máy bột giấy Núa Ngam huyện Điện Biên, nhà 

máy giấy Bắc Ninh, Công ty TNHH Bia và kinh doanh tổng hợp, nhà máy xi 

măng Điện Biên… môi trường đất có nguy cơ bị ô nhiễm do nước thải chưa 

được xử lý đạt TCCP đã thải ra môi trường. 

 - Đất ở xung quanh các khu vực khai thác khoáng sản, khai thác đá xây 

dựng và các cơ sở sản xuất VLXD bị nén chặt bởi các đất, đá, gạch ngói vỡ thải 

ra trong quá trình khai thác, sản xuất… đều được xếp vào loại đất có môi trường 

xấu.    
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 Theo báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011- 2015, kết quả phân 

tích một số mẫu đất trên địa bàn tỉnh cho thấy: 

- Giá trị pH tại các khu vực quan trắc dao động từ 5,33 – 6,85, đất thuộc 

loại chua vừa đến trung tính. Giá trị pH có sự biến động qua các năm tuy nhiên 

sự biến động này không đáng kể. 

- Hàm lượng N tổng (%) tại các khu vực quan trắc dao động từ 1,13 – 

3,55%, đạm ở mức giàu. Tuy nhiên hàm lượng đạm tại một số khu vực đang có 

xu thế giảm dần như: Mẫu đất tại cánh đồng Mường Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ giảm từ 3,55% năm 2012 xuống 1,18% năm 2014; mẫu đất tại Khu vực 

kho Chi cục BVTV tỉnh - C17 Thanh Xương, huyện Điện Biên giảm từ 3,46% năm 

2012 xuống 1,53% năm 2014. 

- Hàm lượng tổng P2O5 (%) tại các khu vực quan trắc dao động trong 

khoảng 0,04 – 0,18 (%), tổng P2O5 ở mức trung bình đến giàu. Hàm lượng tổng 

P2O5 trong đất ở các điểm quan trắc đã được cải thiện từ trung bình – khá đến 

giàu cụ thể: Năm 2013, 2014 hàm lượng tổng P2O5 tăng từ 2 – 3,75 lần so với  

năm 2011. Riêng điểm quan trắc tại khu vực huyện Tủa Chùa hàm lượng tổng 

P2O5 có xu hướng giảm từ 0,14% năm 2012 xuống 0,08% năm 2014. 

- Hàm lượng tổng K2O (%) tại các khu vực quan trắc dao động từ 1,16 – 

4,14 (%), tổng K2O (%) ở mức khá đến giàu. Kết quả quan trắc tại các khu vực 

quan trắc trong năm 2012 có sự biến động mạnh, hàm lượng K2O (%) năm 2012 

cao hơn từ 2,08 – 3,16 lần so với các năm 2011; 2013; 2014.  

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.  

Kết quả quan trắc cho thấy nhóm kim loại nặng đều nằm trong giới hạn 

cho phép và thấp hơn rất nhiều lần so với QCVN 03:2008/BTNMT. Chẳng hạn ,  

hàm lượng As thấp hơn rất nhiều lần (từ 25- 631 lần) so với QCVN 

03:2008/BTNMT, trong đó thấp nhất là tại điểm quan trắc khu vực huyện Tuần 

giáo năm 2014 (0,019 mg/kg thấp hơn QCCP 631 lần). Hàm lượng As tương đối 
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ổn định, có sự biến động trong năm 2012 và có xu hướng giảm nhẹ qua các 

năm. Hàm lượng Cd thấp hơn QCVN 03:2008/BTNMT từ 2,55 – 1000 lần, 

trong đó thấp nhất là tại điểm quan trắc khu vực huyện Tủa Chùa năm 2014 

(0,002 mg/kg thấp hơn QCCP 1000 lần). Hàm lượng Cd có sự biến động mạnh, 

đặc biệt là trong các năm 2011, 2012, 2013 và có xu hướng giảm dần qua các 

năm. Hàm lượng Pb thấp hơn rất nhiều lần (từ 897- 5000 lần) so với QCVN 

03:2008/BTNMT, trong đó thấp nhất là tại điểm quan trắc khu vực Cánh đồng 

xã Noong Hẹt huyện Điện Biên năm 2014 (0,014 mg/kg thấp hơn QCCP 5000 

lần). Hàm lượng tương đối ổn định qua các năm, riêng khu vực Cánh đồng 

Mường Thanh – thành phố Điện Biên Phủ và Khu vực Cánh đồng xã Noong Hẹt 

huyện Điện Biên hàm lượng Pb trong đất có xu hướng giảm nhẹ. Nhóm thuốc 

bảo vệ thực vật đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn QCVN 

15:2008/BTNMT. 

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. 
1. Nước thải từ hoạt động khai khoáng 

Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, chủ yếu là khoáng sản 
vật liệu xây dựng, quặng chì, than đá, vàng….hiện tại phương thức khai thác 
khoáng sản chủ yếu là lộ thiên, khai thác tận thu do đó, khả năng gây ô nhiễm 
môi trường nói chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng. Tác động đến cảnh 
quan và hình thái môi trường; tích tụ hoặc phát tán chất thải; làm ảnh hưởng đến 
sử dụng nước, ô nhiễm nước, tiềm ẩn nguy cơ về dòng thải axit mỏ... Những 
hoạt động này đang phá vỡ cân bằng điều kiện sinh thái được hình thành từ hàng 
chục triệu năm, gây ô nhiễm nặng nề đối với môi trường, trở thành vấn đề cấp 
bách mang tính chính trị và xã hội của cộng đồng một cách sâu sắc. 
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2. Nước thải từ sản xuất nông nghiệp 
  Nước thải từ sản xuất nông nghiệp gồm nước thải từ các ruộng trồng lúa 

có các hoá chất của phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật, nước thải từ chăn 
nuôi…đều tiêu ra hệ thống cống rãnh nội đồng và gây ô nhiễm nguồn nước mặt 
của hệ thống thuỷ lợi sau đó được tiêu ra các con sông lớn. Hiện nay, tại hầu hết 
các xã trong tỉnh đều dùng hóa chất bảo vệ thực vật. Loại phân bón thường sử 
dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, phân đạm, phân lân, phân kali ... 

3. Nước thải sinh hoạt của các khu dân cư 
Lượng nước sạch sử dụng cho mỗi người ở vùng đô thị là 150 lít/ngày 

(Tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng) và ở vùng nông thôn là 100lít/ngày (Chiến lược 
quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến 2020, Bộ 
NN&PTNT). Lượng nước thải tính trung bình bằng 80% lượng nước cấp 
(WHO, 1985). Nước thải sinh hoạt lớn và tập trung nhiều nhất ở khu vực thành 
thị, ước tính khoảng 9.480 m3/ngày đêm, khu vực nông thôn là 35.840 m3/ngày 
đêm. Còn lại lượng nước thải sinh hoạt từ các cụm dân cư các xã, thôn vào hệ 
thống sông không nhiều do phần lớn các khu dân cư chưa có hệ thống tiếp nhận 
nước thải tập trung, nước thải chủ yếu được thu vào cống, rãnh đơn lẻ sau đó 
được xả vào hệ thống kênh mương nội đồng, ao hồ trong khu dân cư. Về mùa 
kiệt, phần lớn lượng nước nước thải ngấm xuống đất; Mùa mưa, nước thải hoà 
cùng nước mưa chảy vào hệ thống kênh mương nông nghiệp và được tiêu ra hệ 
thống sông bằng động lực hoặc tiêu tự chảy.                    

III.3.2.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 – 

2015, nhìn chung phần lớn qua kết quả các chỉ tiêu phân tích nước mặt đều có 

giá trị đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, một số mẫu phân tích còn cho thấy 

dấu hiệu ô nhiễm về chỉ tiêu COD, BOD5,TSS. Đánh giá cụ thể chất lượng nước 

mặt của tỉnh Điện Biên năm 2011- 2014 qua một số chỉ tiêu đặc trưng sau: 

- Hàm lượng TSS: qua các năm tương đối ổn định và đều đạt quy chuẩn 

cho phép (QCVN 08:2008 BTNMT). 
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- Hàm Lượng BOD5: Các mẫu qua các năm đều nằm trong giới hạn cho 

phép, song nồng độ tăng dần qua các năm. Một số điểm có nồng độ BOD5 vượt 

quá quy chuẩn cho phép, đặc biệt là khu vực thành phố Điện Biên Phủ và huyện 

Tủa Chùa. Nguyên nhân chủ yếu là do  nước thải sinh hoạt, nước thải chăn 

nuôi,nước thải sản xuất của người dân chưa được thu gom, xử lý dẫn đến ô 

nhiễm môi trường nước 

- Hàm lượng COD: các mẫu có hàm lượng COD tương đối ổn định và nằm 

trong quy chuẩn cho phép, một số điểm có nồng độ COD vượt quá quy chuẩn 

cho phép. Nguyên nhân chủ yếu do nước thải sinh hoạt, sản xuất của người dân  

chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là việc xả rác, nước thải trực 

tiếp từ các chợ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như chợ Trung Tâm I, chợ 

chân cầu Mường Thanh đã và đang gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan, ảnh 

hưởng tới đời sống của người dân quanh khu vực, môi trường sống của các loài 

thủy sinh trên sông Nậm Rốm.  

Nhìn chung, chất lượng nguồn nước mặt trong địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 

dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ ở một số khu vực, vào từng thời điểm lấy mẫu và đối 

với một số chỉ tiêu phân tích. Vì vậy, cần phải theo dõi, khảo sát lấy mẫu và 

phân tích chất lượng nước mặt thường xuyên để đánh giá và kịp thời cảnh báo 

chất lượng nguồn nước mặt của tỉnh. 

III.3.3. Môi trường không khí 

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

Tỉnh Điện Biên, đặc biệt là vùng nông thôn về cơ bản hiện nay nền kinh 

tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Tác động của công nghiệp đối với sự 

phát triển của kinh tế Điện Biên còn rất hạn chế, đặc biệt là ở vùng nông thôn. 

Trong những năm gần đây, Nhà nước và tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng thị xã, thị trấn, khu tái định cư thuỷ điện Sơn La và nâng cấp một số 

tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn nhằm thu hút đầu 

tư phát triển mạnh kinh tế, du lịch... Ngoài ra, ở một số khu vực nông thôn chủ 

yếu ở các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường Chà đã và đang xây 
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dựng một số cơ sở sản xuất công nghiệp như nhà máy gạch, nhà máy xi măng, 

nhà máy luyện than, khai thác VLXD, nhà máy chế biến gỗ, giấy, chè và đặc 

biệt là một số công trình thuỷ điện nhỏ, vừa...   

 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 các hoạt động xây dựng cơ sở 

hạ tầng công cộng, nhà ở, đường giao thông, các công trình thuỷ điện nhỏ và vừa; 

hoạt động của một số cơ sở sản xuất và khai thác VLXD, một số nhà máy chế biến 

nông lâm sản và giao thông vận tải... Ngoài ra từ chăn nuôi gia súc, gia cầm phát 

thải ra các chất khí gây ô nhiễm môi trường do phân huỷ một lượng lớn phân. 

Hàng năm, vào mùa đốt nương làm rẫy của đồng bào các dân tộc cũng đã phát thải 

vào môi trường một lượng khói bụi khá lớn, và do gió mang đi đã gây ô nhiễm môi 

trường không khí những khu vực xung quanh.   

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

Hiện nay, MTKK khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên đã bị ô nhiễm bụi tại 

một số cơ sở sản xuất công nghiệp, khu vực khai thác đá xây dựng, dọc các trục 

đường giao thông chính với lưu lượng xe lưu thông trên đường lớn hoặc các 

tuyến đường chất lượng kém hay đang thi công dở dang (QL 6 đoạn qua thị trấn 

Mường Ảng...) mức độ nhẹ.  

Môi trường không khí khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên nhìn chung chưa 

bị ô nhiễm bởi các chất khí độc hại như CO, NO2, SO2, Pb, tuy nhiên một số cơ 

sở sản xuất công nghiệp (nhà máy luyện than cốc Việt Trung, nhà máy gạch 

tuynel Tuần Giáo, nhà máy xi măng Điện Biên...), ven đường giao thông đang 

nâng cấp và có mật độ xe lưu thông trên đường lớn... đã tác động xấu đến 

MTKK, làm gia tăng nồng độ các chất khí độc hại như CO, SO2. Tại một số cơ 

sở sản xuất công nghiệp, các khu vực khai thác và sản xuất VLXD, dọc các trục 

đường giao thông chính với lưu lượng xe lưu thông trên đường lớn hoặc các 

tuyến đường chất lượng kém hay đang thi công dở dang (QL 6 đoạn qua thị trấn 

Mường Ảng...) đã bị ô nhiễm bụi  mức độ nhẹ. Tại các khu vực khác môi trường 

không khí chưa bị ô nhiễm bụi, tương đối sạch. Chỉ ở khu vực mỏ khai thác đá 
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của công ty xi măng Điện Biên có cường độ tiếng ồn trung bình đạt 78 dBA, 

vượt TCCP 1,04 lần; tuy nhiên mỏ đá ở xa khu dân cư nên không ảnh hưởng 

trực tiếp đến người dân. 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 – 

2015, tại một số khu vực trung tâm, nguy cơ ô nhiễm cao cho thấy:   

- Nồng độ SO2: tại các trung tâm huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên Điện từ năm 2011 đến năm 2014 dao động từ 0,04 – 0,48 mg/m3, đa số 

nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên ở những 

khu vực tập trung nhiều các hoạt động phát triển kinh tế, có nhiều phương tiện 

giao thông đi lại, nồng độ các chất ô nhiễm thường cao hơn những nơi khác và 

có giá trị vượt quy chuẩn cho phép: Cụ thể như chợ trung tâm 1 năm 2013 nồng 

độ SO2 có giá trị là 0,372 mg/m3 (vượt quy chuẩn 1,07 lần), năm 2014 có giá trị 

là 0,365 mg/m3 (vượt quy chuẩn 1,04 lần); khu chợ cây xăng C4 năm 2014 nồng 

độ SO2 có giá trị 0,367 mg/m3 (vượt quy chuẩn 1,05 lần), đặc biệt tại trung tâm 

huyện Mường Nhé năm 2011 nồng độ SO2 có giá trị là 0,48 mg/m3 (vượt quy 

chuẩn 1,37 lần, nguyên nhân vào năm 2011 huyện Mường Nhé đang trong quá 

trình xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng nên lượng xe nhiều).   

- Nồng độ NO2: tại các trung tâm huyện, thành phố trên dao động từ 0,05 

– 0,34 mg/m3, ở những khu vực diễn ra nhiều hoạt động phát triển kinh tế, có 

nhiều phương tiện giao thông đi lại, nồng độ các chất ô nhiễm thường cao hơn 

những nơi khác như: Trung tâm huyện Mường Nhé năm 2011 NO2 có giá trị là 

0,34 mg/m3 (vượt quy chuẩn 1,7 lần, cao nhất so với các khu vực khác, năm 

2012 NO2 có giá trị là 0,28 mg/m3 vượt quy chuẩn 1,4 lần), khu chợ cây xăng 

C4 (năm 2012 NO2 có giá trị là 0,2 mg/m3 xấp xỉ vượt quy chuẩn, năm 2014  

NO2 có giá trị là 0,245 mg/m3 vượt quy chuẩn 1,225 lần) và trung tâm huyện 

Mường Ảng (năm 2012 NO2 có giá trị là 0,28 vượt quy chuẩn 1,4 lần). 

- Nồng độ khí CO: được tạo ra khi các nguồn nhiên liệu như xăng, hơi 

đốt, dầu hay gỗ không cháy hết trong các thiết bị dùng chúng làm nhiên liệu như 

xe máy, ô tô, lò sưởi, và bếp lò… Nồng độ CO được phân tích tại trung tâm các 
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huyện,thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến năm 2014 đều 

nằm trong quy chuẩn cho phép là QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 05: 

2013/BTNMT.  

- Nồng độ bụi: Nồng độ bụi được quan trắc tại trung tâm các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến năm 2014 hầu hết đều nằm 

trong quy chuẩn cho phép QCVN 05: 2013/BTNMT. Tuy nhiên, ở một số khu 

vực tại thời điểm quan trắc đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, lượng 

xe đi lại nhiều và diễn ra nhiều hoạt động buôn bán … nồng độ bụi có giá trị cao 

và vượt quá quy chuẩn cho phép nhiều lần như tại khu vực trung tâm huyện 

Mường Nhé năm 2011 (nồng độ bụi có giá trị 0,89 mg/m3 vượt quy chuẩn cho 

phép 2,97 lần), trung tâm huyện Mường Ảng năm 2012 ((nồng độ bụi có giá trị 

0,35 mg/m3 vượt quy chuẩn cho phép 1,167  lần). 

Qua kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

từ năm 2011 – năm 2014, cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc tại các trung 

tâm huyện, thành phố đều đạt quy chuẩn đạt QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Điều này chứng tỏ chất lượng 

nền môi trường không khí nói chung trên tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên là tương đối tốt, đảm bảo môi trường sống cũng như sức khỏe cho 

người dân. Tuy nhiên, tại một số trung tâm huyện và thành phố ở một thời điểm 

nhất định đang trong quá trình xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng, lượng xe 

tham gia giao thông nhiều và diễn ra nhiều hoạt động buôn bán... nồng độ một 

số chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn cho phép. 

Như vậy, về cơ bản có thể đánh giá môi trường không khí khu vực nông 

thôn Điện Biên khá trong sạch. Ô nhiễm bụi và tiếng ồn chỉ là cục bộ ở một số 

khu vực và vào từng thời điểm nhất định, hầu như không ảnh hưởng đến các 

khu vực dân cư, do dân cư phân bố thưa thớt và ở xa các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường không khí. Tuy nhiên cũng cần nhận thức rằng, trong các làng bản 

đặc biệt các bản của đồng bào các dân tộc như Mông, Dao, Khơ Mú, Thái... do 

tập quán sinh hoạt và chăn nuôi mất vệ sinh, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn 
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nuôi đặt ngay dưới nhà, hoặc không có nên tình trạng phân gia súc, phân người 

và rác thải bừa bãi trong sân, dưới sàn nhà, trên đường làng, bốc mùi hôi thối 

rất khó chịu, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và sức khoẻ của người dân. 

Tập quán đốt nương làm rãy đã gây ô nhiễm môi trường không khí các khu 

dân cư bởi khói bụi khá lớn vào mùa đốt rẫy. Vì vậy, nhiệm vụ của các cấp 

chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội làm cho đồng bào các dân tộc nhận 

thức được tác động xấu của các tập quán sinh hoạt, chăn nuôi và đốt nương rẫy 

lạc hậu đối với cuộc sống của chính họ nói riêng và môi trường nói chung là 

rất cấp bách hiện nay.  

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. Hầu hết các hộ dân, nhất 

là đồng bào dân tộc vẫn giữ tập quán, thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh; nhiều 

gia đình vẫn nuôi, nhốt gia cầm, gia súc dưới gầm nhà, không có nhà vệ sinh… 

Hiện nay, vấn đề rác thải, nước thải ở các bản, làng khu vực nông thôn Điện 

Biên đang trở nên bức xúc; tỷ lệ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh còn thấp. Theo thống kê của trung tâm Nước sạch và VSMT 

Nông thôn, hiện nay dân cư vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh toàn tỉnh chỉ đạt hơn 72%. Bên cạnh đó, việc tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo vệ các công trình cấp nước còn yếu kém, đặc biệt là các bản vùng 

sâu vùng xa. Những tập quán sinh hoạt cũ, lạc hậu của cộng đồng dân cư vùng 

nông thôn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là một số đồng bào dân tộc đã làm cho môi 

trường sống của chính họ bị suy thoái, ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất 

lượng cuộc sống của người dân.  

 Hiện trạng cấp và sử dụng nước sinh hoạt  

Hiện nay toàn tỉnh có 07 nhà máy cung cấp nước sạch với tổng công suất 

30.080 m3/ngày đêm. Do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ngày càng tăng cao, 

để mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các xã 
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khu vực lân cận của huyện Điện Biên, bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Na 

Uy và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, Công ty đang nâng cấp nhà máy 

nước TP. Điện Biên Phủ từ công suất 8.000 m3/ngày đêm lên 16.500 m3/ngày 

đêm; cơ bản hoàn thành việc phủ mạng lưới cấp nước sạch cho người dân tại đô 

thị nâng tổng số dân đô thị được cấp nước sạch ước đạt 97,49%, tăng 3,65% so 

với năm 2010. 

 Điều kiện vệ sinh môi trường các khu dân cư nông thôn 

 Để đánh giá điều kiện vệ sinh môi trường các khu dân cư nông thôn tỉnh 

Điện Biên, nhiệm vụ tập trung vào một số vấn đề liên quan trực tiếp đến sức 

khoẻ của người dân như: vấn đề sử dụng nhà vệ sinh của các hộ gia đình và các 

công trình dân sinh công cộng, hiện trạng các loại chuồng trại chăn nuôi trong 

các khu dân cư...  

 Tình hình phát sinh chất thải sinh hoạt 

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh trên địa bàn tỉnh 

khoảng 155 tấn/ngày. Trong đó phát sinh chủ yếu tại 04 huyện Điện Biên, Điện 

Biên Đông, Tủa Chùa và Tuần Giáo. Tỷ lệ phát sinh CTRSHNT khoảng 0,2 – 

0,3 kg/người/ngày. 

Bảng III.2. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên 

TT Thành phố/huyện 
Dân số nông 
thôn (người) 

CTRSHNT phát sinh 
(tấn/ngày) 

CTRSHNT thu 
gom (tấn/ngày) 

1 TP. Điện Biên Phủ 2.883 1,06 0 
2 TX. Mường Lay 5.099 0,97 0,74 
3 H. Điện Biên 112.506 33,78 6,6 
4 H. Điện Biên Đông 57.398 22,40 0 
5 H. Mường Ảng 38.631 15,11 0 
6 H. Mường Chà 37.500 14,23 0 
7 H. Mường Nhé 33.068 18,40 7,3 
8 H. Nậm Pồ 43.640 9,57 0,5 
9 H. Tủa Chùa 47.058 18,38 1 
10 H. Tuần Giáo 70.307 20,82 0,7 
 Tổng 448.090 155 17 

Nguồn: Quy hoạch quản lý Chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn 

đến năm 2030 
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Thành phần CTRSH nông thôn cho thấy, thành phần chất thải rắn nguồn 
gốc hữu cơ chiếm tỷ lệ khá cao 55 – 75%; thành phần nguồn gốc vô cơ chiếm 
24 – 44%, thành phần nguy hại khoảng 1 %. 

- Xử lý rác thải: Đến 12/2014, tỉnh Điện Biên chưa có nhà máy xử lý chất 
thải rắn đô thị trên dây chuyền công nghệ tiên tiến để tái chế rác thải và thu hồi 
các sản phẩm có ích. Phương thức để xử lý chất thải rắn đô thị ở Điện Biên là 
chôn lấp hoặc áp dụng công nghệ đốt tại các bãi rác của thành phố và các thị trấn. 
Quy trình chôn lấp rác khá đơn giản được áp dụng ở khắp nơi, tiêu biểu nhất là tại 
bãi rác Noong Bua của thành phố Điện Biên Phủ, bãi rác Púng Min của huyện 
Điện Biên, bãi rác thị trấn huyện Điện Biên Đông, thị trấn Mường Nhé và lò đốt 
rác Thị trấn Mường Ảng; hiện nay còn 02 huyện chưa có quy hoạch chi tiết điểm 
xử lý rác thải tập trung là huyện Mường Chà và huyện Nậm Pồ. 
 Tình hình sử dụng nhà vệ sinh: Đối với các tỉnh miền núi nói chung và 
tỉnh Điện Biên nói riêng, việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường 
còn gặp rất nhiều khó khăn do phong tục tập quán của người dân còn rất lạc hậu. 
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên mới chỉ có huyện Tuần Giáo, Mường Chà 
và Điện Biên Đông được tập huấn về vệ sinh hộ gia đình, còn lại hầu hết các xã 
bản vùng cao người dân còn rất lạ lẫm với khái niệm hố xí hợp vệ sinh. Chỉ có 
thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và các trung tâm của các huyện đã 
có một phần các hộ dân xây dựng nhà vệ sinh để sử dụng, còn lại hầu hết các xã 
vùng núi cao tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh rất ít, phần lớn các xã trắng về vệ sinh 
hộ gia đình.  
 Hiện trạng chuồng trại chăn nuôi trong các khu dân cư  

 Chuồng trại chăn nuôi có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chăn nuôi và vệ 
sinh môi trường nông thôn. Kiểu chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đang áp 
dụng ở nước ta phải đảm bảo các tiêu chí sau: 1) Không làm ô nhiễm đất, nguồn 
nước ngầm và nguồn nước mặt khu vực xung quanh. Cách xa nguồn nước ăn 
uống sinh hoạt từ 10 m trở lên; 2) Không có mùi hôi thối, không làm mất mỹ 
quan khu vực sinh hoạt; 3) Hạn chế tối đa các loại côn trùng gây bệnh như 
ruồi, muỗi, nhặng...; 4) Phải có hệ thống thoát nước, đảm bảo khô ráo trong 
chuồng trại và khu vực xung quanh, có ngăn chứa và ủ phân riêng; 5) Phù hợp 
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với điều kiện tự nhiên cũng như phong tục tập quán sinh hoạt của nhân dân địa 
phương; 6) Giá thành phù hợp với thu nhập của người dân địa phương và tận 
dụng tối đa các nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương.  

Theo tiêu chí đánh giá ở trên, kết quả điều tra hiện trạng vệ sinh chuồng 
trại chăn nuôi của các hộ gia đình nông thôn toàn tỉnh Điện Biên do Bộ 
NN&PTNT kết hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các huyện. Kết 
quả điều tra cho thấy, tính chung toàn tỉnh tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi hợp vệ 
sinh chỉ đạt 41,54%. Trong đó huyện Điện Biên có tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi 
hợp vệ sinh cao nhất, đạt 63%; huyện Tuần Giáo có tỷ lệ thấp nhất chỉ đạt 14%. 

Các hộ gia đình thường chung nhau vài ba hộ khoanh đồi lập trại thả trâu 
bò cách nhà khoảng 2-3 km. Hàng tháng người dân thường lên núi cho trâu bò 
ăn muối, đến mùa vụ mới dồn trâu bò về để cày bừa. Tại các hộ gia đình phần 
lớn trâu bò được buộc ngoài trời, chỉ có một số ít có chuồng trại riêng biệt 
nhưng cũng chỉ được quây lại một cách thô sơ.  

Đối với dân tộc H'Mông và Khơ Mú do ý thức vệ sinh môi trường kém, nên 
hầu hết gia cầm và gia súc được thả rông, còn dân tộc Thái gồm cả chăn nuôi thả 
rông và nuôi nhốt nhưng chuồng trại chỉ được quây tạm bợ và phần lớn là các hộ 
gia đình đặt ngay dưới sàn nhà hay cạnh nhà. Hiện nay, ở các bản người Thái, tập 
tục nuôi lợn ngay dưới sàn nhà đang dần được xoá bỏ, chuồng trại đã được xây 
dựng ở khu riêng cách nhà khá xa. 
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 

Nguồn nước mặt ở Điện Biên rất phong phú với hơn 1.000 sông suối lớn 

nhỏ, trong địa phận tỉnh Điện Biên có 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông 

Mã và sông Mê Kông. Sông Đà ở phía Bắc tỉnh (giáp với tỉnh Lai Châu mới) bắt 

nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc qua Mường Tè, tỉnh Lai Châu - thị xã Mường 

Lay - Tuần Giáo rồi chảy về tỉnh Sơn La. Sông Đà (trên địa bàn Điện Biên có 

các phụ lưu chính là Nậm Ma, Nậm Bum, Nậm Pô, Nậm Mức... với tổng diện 

tích lưu vực khoảng 5.300 km2, chiếm 55% diện tích tự nhiên của tỉnh. Hệ thống 
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sông Mã có các phụ lưu chính là sông Nậm Khoai thuộc huyện Tuần Giáo và 

sông Nậm Mạ thuộc huyện Điện Biên với diện tích lưu vực 2.550 km2. Đây là 

hệ thống sông lớn thứ hai của tỉnh. Hệ thống sông Mê Kông có diện tích lưu vực 

là 1.650 km2 với các nhánh chính là sông Nậm Rốm, Nậm Núa. Sông Nậm Rốm 

bắt nguồn từ Bắc huyện Điện Biên qua thành phố Điện Biên Phủ - Pa Thơm 

(huyện Điện Biên) rồi chảy sang Lào. Sông Nậm Núa bắt nguồn từ Mường Nhà 

chảy theo hướng Nam - Bắc sau đó chuyển sang hướng Đông - Tây và gặp sông 

Nậm Rốm ở lòng chảo Điện Biên rồi chảy sang Lào. Đặc điểm chung của các 

sông suối trong tỉnh là có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh, nhất là các sông suối 

thuộc hệ thống sông Đà và sông Nậm Rốm.  

Tỉnh Điện Biên có 11 hồ lớn chứa nước với tổng dung tích hữu ích trên 60 

triệu m3 nước, như hồ Pa Khoang, Huổi Phạ, Hồng Sạt, Pe Luông, Hồng Khếnh 

…Cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới chủ yếu ở khu vực lòng chảo Điện Biên 

Phủ. 

 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, cụ thể: thuỷ điện Nậm 

He công suất 16MW; thủy điện Thác Bay (2,4 MW); thủy điện Nà Lơi công 

suất 9,3MW;  thủy điện Thác Trắng 6 MW; thủy điện Pa Khoang (2,4 MW); 

thuỷ điện Na Son công suất 0,2MW. Trong giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn 

toàn tỉnh thực hiện đầu tư 7 Dự án thuỷ điện với tổng công suất là 148,4MW; 

số vốn đầu tư 7 Dự án thuỷ điện khoảng trên 4.728,1 tỷ đồng. 

Theo quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên giai đoạn 

đến năm 2020, tiềm năng thuỷ điện của Điện Biên khá lớn, 114 vị trí với tổng 

công suất dự kiến khoảng 520÷540MW. Tuy nhiên theo Quyết định số 668/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 09 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc loại bỏ 

một số dự án công trình thuỷ điện khỏi “Quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và 

nhỏ tỉnh Điện Biên đến năm 2020”, tới nay đã loại bỏ 11 dự án công trình thuỷ 

điện khỏi Quy hoạch. Sau khi loại bỏ 11 thuỷ điện thì tiềm năng thủy điện nhỏ 
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tỉnh Điện Biên còn khoảng 103 vị trí có khả năng khai thác thuỷ điện với tổng 

công suất dự kiến 471,3 ÷ 485,6MW. 

Tại Điện Biên có nhiều điểm có khả năng xây dựng nhà máy thuỷ điện, 

trong đó đáng chú ý là các điểm: Thuỷ điện Mùn Chung trên suối Nậm Pay, 

thuỷ điện Mường Pồn trên suối Nậm Ty, thuỷ điện Nậm Mức trên sông Nậm 

Mức, thuỷ điện Nậm He trên suối Nậm He, thuỷ điện Nậm Pồ trên suối Nậm Pồ, 

hệ thống thuỷ điện trên sông Nậm Rốm, Nậm Khẩu Hú... Tuy nhiên, việc khai 

thác các tiềm năng này còn ở mức khiêm tốn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới có 

một số nhà máy thuỷ điện như Nà Lơi 9.300KW, thác Bay 2.400KW, Thác 

trắng 6.200KW, Nậm Mức 44Mw đang được xây dựng và khai thác khá hiệu 

quả.  

 Tài nguyên đất 

Điện Biên là 1 tỉnh khá rộng về mặt diện tích, đa dạng về các loại đất, là 

điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó hầu hết đất 

đai có độ dốc lớn, tầng canh tác mỏng. Hơn 70% quỹ đất của tỉnh có độ dốc trên 

250, chỉ thích hợp cho phát triển lâm nghiệp, trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng. 

Diện tích có độ dốc từ 15 – 250 chiếm 25%. Đất có độ dốc dưới 150 chỉ chiếm 

4% quỹ đất của tỉnh, trong đó khoảng 75% có tầng dày trên 50 cm. 

 Điện Biên được phân thành 7 nhóm và 16 loại đất phát sinh chính. Chính 

sự phong phú này, cho phép nghĩ tới những hoạch định trong phát triển sản xuất 

nông – lâm nghiệp theo hướng đa dạng tầng cây, đai rừng; đa dạng ngành nghề, 

đa dạng sản phẩm hàng hoá kể cả sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao đã qua 

chế biến, kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du 

lịch cộng đồng… 

 Đất có địa hình khá bằng phẳng của Điện Biên rất hẹp, chỉ có diện tích 

khoảng 15.231,44 ha, bao gồm: Các loại đất Phù sa: 12.458,66 ha (chiếm 1,30% 

DTT); Các loại đất Đen: 129,00 ha (chiếm xấp xỉ 0,01% DTT); Đất Đỏ vàng 

biến đổi do trồng lúa nước: 1.297,93 ha (0,14% DTT); Đất Dốc tụ: 2.002,35 ha 

(chiếm 0,21% DTT). Từ lâu diện tích đất bằng đã được nhân dân các dân tộc ở 
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Điện Biên tận dụng triệt để và đầu tư công sức sản xuất tự túc lương thực, nên 

nhìn chung, đây là các loại đất đã thuần thục, có độ phì nhiêu khá, màu mỡ; là 

địa bàn rất thuận lợi để cấy lúa, trồng hoa màu, đậu đỗ, rau… Tuy vậy, vẫn chưa 

đủ để đảm bảo an ninh lương thực cho Điện Biên. Trừ cánh đồng Mường 

Thanh, hệ số sử dụng các loại đất bằng này ở các nơi khác của tỉnh hiện nay 

chưa thật cao, vì vậy, canh tác du canh trên đất dốc – rất dốc ở Điện Biên vẫn 

phát triển rất mạnh, đôi khi đẩy lùi các cố gắng bảo vệ rừng của chính quyền địa 

phương... 

 Tài nguyên rừng 

 Là tỉnh miền núi nên Điện Biên có tiềm năng lớn về rừng.Giá trị sản xuất 

lâm nghiệp năm 2015 đạt 327.531 triệu đồng và chiếm 7,03% cơ cấu ngành 

nông-lâm-thủy sản. Theo tài liệu thống kê năm 2015, diện tích rừng của Điện 

Biên là 381.329 ha, trong đó rừng tự nhiên là 363.828 ha, chiếm 95,41%; rừng 

trồng là 17.501 ha; đạt độ che phủ là 39,88%. Hầu hết rừng ở Điện Biên hiện 

nay là rừng phòng hộ. 

 Đa dạng sinh học 

 Theo báo cáo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Điện Biên đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030: 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. Tuy 

nhiên sự phân phối số họ, số chi và số loài giữa các ngành rất khác nhau. Ngành 

Cỏ tháp bút ít nhất, chỉ có 1 họ, 1 chi và 2 loài, tiếp đến là ngành thông đất có 2 

họ, 3 chi và 30 loài; ngành Hạt trần tuy có số họ nhiều hơn ngành Thông đất (6 

họ), số chi cũng nhiều hơn (10 chi), nhưng số loài lại ít hơn ngành Thông đất 

(chỉ có 16 loài). Ngành Dương xỉ có 27 họ, 105 chi, và 345 loài, là ngành xếp 

thứ hai về số lượng loài, chi, họ. Ngành Hạt kín phong phú nhất có 1530 loài, 

661 chi và 160 họ. Như vậy, số loài của ngành Dương xỉ chiếm 17,4% tổng số 

loài của hệ thực vật. 

 Hệ động vật của tỉnh Điện Biên bao gồm 4 lớp: Thú, Chim, Bò sát và Ếch 

nhái. Lớp Thú có 55 loài, thuộc 8 bộ, 22 họ, 41 giống; Lớp Chim có 188 loài, 
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thuộc 15 bộ, 43 họ, 133 giống; Lớp Bò sát có 38 loài, thuộc 2 bộ, 12 họ, 31 

giống và Lớp Ếch nhái có 14 loài, thuộc 1 bộ, 4 họ, 9 giống.  Thành phần loài cá 

tỉnh Điện Biên qua việc thu mẫu ở các thủy vực sông Đà, hồ Pa Khoang, các 

suối, ao, hồ đã ghi nhận có 175 loài thuộc 16 họ. 

Theo kết quả điều tra nghiên cứu đã thống kê được hệ thực vật tỉnh Điện 

Biên có 1.923 loài thuộc 780 chi và 196 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có 

mạnh. Như vậy, hệ thực vật tỉnh Điện Biên chiếm 83,3% tổng số ngành; 64,3% 

tổng số họ, 34,6% tổng số chi và 18,6% tổng số loài của hệ thực vật Việt Nam. 

Hơn thế nữa tài nguyên thực vật của Điện Biên khá đa dạng với nhiều loài thực 

vật đem lại giá trị kinh tế cao như cây làm thuốc 150 loài, cây lấy gỗ 200 loài, 

cây làm thực phẩm có khoảng 80 loài, các cây làm cảnh chủ yếu thuộc họ Lan, 

Dương Xỉ, và 1 số loài thuộc họ Cau, họ Ráy... 

 Tài nguyên khoáng sản 

 Tài nguyên khoáng sản ở Điện Biên chưa được thăm dò đánh giá sâu về 

trữ lượng và chất lượng. Tuy nhiên, qua tra cứu các tài liệu lịch sử liên quan cho 

thấy, Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng về chủng loại, gồm 

các loại chính như: 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. 

 Năm 2015 GTSX ngành khai thác mỏ đạt 37.974 triệu đồng và sản xuất 

than cốc, sản phẩm dầu tinh chế là 6.444 triệu đồng giá thực tế, chiếm 4,68% 

tổng GTSX ngành CN Điện Biên. Các doanh nghiệp khai thác và chế biến 

khoáng sản đều có quy mô nhỏ. Điện Biên chủ yếu là khai thác, chế biến than 

đá, vật liệu xây dựng. Điện Biên có nguồn nguyên liệu lớn, thuận lợi cho phát 

triển sản xuất vật liệu xây dựng. Các mỏ đều nằm gần đường giao thông, thuận 

lợi cho khai thác. 

 Tiềm năng du lịch 

 Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - 

lịch sử. Nổi bật nhất là hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ gồm: 

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng; các cứ điểm Him Lam, 
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Bản kéo, Độc lập; Các đồi A1, C1, D1, E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm 

của Pháp (Khu hầm Đờ cát). 

 Bên cạnh đó là rất nhiều các hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước 

tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú, như: Rừng nguyên 

sinh Mường Nhé; các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên), Thẩm Púa (Tuần 

Giáo); các suối khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pá Khoang, Pe Luông... 

 Ngoài ra, Điện Biên còn có tiềm năng văn hóa phi vật thể, với 19 dân tộc 

anh em chung sống, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, hiện nay 

vẫn còn giữ được các phong tục tập quán vốn có, điển hình là dân tộc Thái và H' 

Mông... 

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). Dân số trong độ tuổi lao động là 319.887 người, chiếm 58,44% dân số, 

tăng 22.772 người (tương đương 7,7%) so với năm 2011. Trong đó, lực lượng 

lao động từ 15 tuổi trở lên là 300.297 người, chiếm 93,87%, tăng 15.067 người 

so với năm 2011. 

 Cơ cấu lao động từng bước chuyển dịch từ khu vực nông thôn sang khu 

vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản giảm từ 70,10% năm 2012 xuống còn 65,89% năm 2015; tỷ 

lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 10,73% năm 2012 lên 

12,40% năm 2015 và tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ tăng từ 19,17% năm 

2012 lên 21,71% năm 2015. 

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. 

Như chương trình xóa đói giảm nghèo trong đó bao gồm các chương trình nâng 

cấp, xây dựng mới hệ thống trường học và trạm y tế, chương trình trồng rừng và 
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phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhằm giúp người dân phát triển sản 

xuất nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Đảng và nhà nước đã có các cơ 

chế chính sách cho các hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, đối với khu 

vực nông thôn nguồn vốn phục vụ cho yêu cầu phát triển được thông qua các 

chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đời sống nông dân, 

trong thời gian tới một số quỹ an sinh xã hội được hình thành và phát triển thì 

đây cũng là một địa chỉ góp phần cải thiện đời sống người nông dân. Nghị quyết 

37/NQ-TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính Trị về phương hướng phát triển KT-

XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến 

năm 2010 tiếp tục là “cú hích” mạnh tạo đà cho phát triển KT-XH của tỉnh với 

tốc độ nhanh hơn. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ đã được phê duyệt đã có những định hướng lớn về phát triển kinh tế-

xã hội cả vùng nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. 

 Thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ cho người sản xuất theo quyết định 

231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành thực 

hiện hỗ trợ bằng gạo đối với việc chăm sóc bảo vệ rừng.  

 Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm, chương trình 135/CP, 

chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình định canh định cư…thực 

hiện việc nhân rộng mô hình xoá đói giảm nghèo có hiệu quả phù hợp với điều 

kiện cụ thể của từng địa phương 

 Thực hiện tốt các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ đầu tư phát 

triển các loại cây công nghiệp dài ngày và 1 số cây công nghiệp ngắn ngày. Hỗ 

trợ 90% kinh phí kiên cố hoá kênh mương cấp III đối với xã vùng II và 100% 

đối với xã 135, ưu tiên đầu tư các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ. 

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, phía Đông và Đông Bắc giáp 

tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam 
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(Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào. Là tỉnh duy nhất có 

chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung hơn 400 km, trong đó: 

Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 360 km; với Trung Quốc là 40,86 km; có 

đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có 

đường hàng không từ Điện Biên Phủ đi Hà Nội với tần suất bay bình quân ngày 

02 chuyến. 

Có cửa khẩu Tây Trang, Huổi Puốc với Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang 

và một số cửa khẩu khác với Lào và với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đặc biệt, 

cửa khẩu Tây Trang từ lâu đã là cửa khẩu quan trọng của vùng Tây Bắc và cả 

nước, được Chính phủ hai nước thỏa thuận nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế. 

Đây là điều kiện và cơ hội rất lớn để Điện Biên đẩy mạnh thương mại quốc tế, 

tiến tới xây dựng khu vực này thành địa bàn trung chuyển chính trên tuyến 

đường xuyên Á phía Bắc, nối liền vùng Tây Bắc Việt Nam với khu vực Bắc Lào 

- Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Mianma. 

- Cơ hội trong hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc 

tế mở ra nhiều cơ hội về thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản của 

tỉnh: cà phê, cao su, tinh bột sắn, gỗ chế biến và các sản phẩm đồ thủ công mỹ 

nghệ  

- Cơ hội phát triển cùng với các tỉnh Tây Bắc nói riêng và cả vùng 

TDMNBB nói chung đang là địa bàn chiến lược được Trung ương Đảng và 

Chính phủ hết sức quan tâm đầu tư, có nhiều chính sách hỗ trợ. Đặc biệt đang có 

những bước tiến mạnh mẽ về hạ tầng kết nối, sản xuất nông nghiệp, du 

lịch...được sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ quốc tế. 

- Việc triển khai xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La và nâng cấp mở 

rộng các tuyến quốc lộ trên địa bàn (QL 6; QL 279 và QL 12) là những cơ hội 

và nguồn lực to lớn trong việc tổ chức xắp xếp lại dân cư, lao động, tạo điều 

kiện khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển sản xuất hàng hoá, 

đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
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III.5. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN 

- Thách thức về cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu hàng hóa 

nông sản đặc biệt là các quốc gia chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông lâm sản và 

khoáng sản: Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ gia tăng cạnh tranh, thị trường trong và 

ngoài nước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, phẩm cấp của sản phẩm, trên 

bình diện quốc gia nói chung và địa phương nói riêng nếu không nâng cao chất 

lượng các sản phẩm sẽ khó giữ chân được tại các thị trường có yêu cầu ngày 

càng khắt khe hơn. Ngoài ra, môi trường trong và ngoài nước thường xuyên 

biến đổi đòi hỏi tỉnh phải luôn có chính sách thích ứng. 

- Thách thức về nguồn lực đầu tư trước những yêu cầu phát triển mới: Có 

điều kiện phát triển nhưng để phát triển đòi hỏi nguồn lực lớn về con người có 

kỹ năng lao động, nguồn lực đầu tư,...và cần có những bước đi thích hợp. 

- Thách thức về sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực 

phát triển, các đô thị và vùng sâu, vùng xa: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn cao, tái nghèo và chênh lệch mức sống 

giữa các vùng trong tỉnh còn khá lớn, có xu thế ngày càng doãng ra, làm gia 

tăng nguy cơ những bất ổn trong đời sống xã hội. Trong khi tỉnh đứng trước yêu 

cầu phải tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm để tạo tính lan tỏa. 

- Thách thức về nguy cơ bất ổn chính trị, trật tự an ninh trong điều kiện 

phát triển mới: Các tỉnh Tây Bắc nằm ở địa bàn nhạy cảm về chính trị an ninh, 

tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Tỉnh lại đứng 

trước yêu cầu phải tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư kể cả các dòng vốn 

đầu tư từ nước ngoài nên vừa phải có cơ chế thu hút đầu tư nhưng lại phải luôn 

nêu cao tinh thần cảnh giác. 

- Thách thức về bảo vệ môi trường trong điều kiện ứng phó biến đổi khí 

hậu: đứng trước yêu cầu về mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, khai thác 

tài nguyên, xây dựng các công trình thủy điện, phát triển các khu công nghiệp, 

đặt ra các yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ môi trường, không phát triển bằng mọi 

giá, trong đó quan tâm đến các điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, nguy cơ gia 
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tăng tần suất các ảnh hưởng xấu của thiên tai như lũ quét, lũ ống, sạt lở núi, hạn 

hán, cháy rừng... 

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

thổ 

 Nét nổi bật của địa hình Điện Biên là độ dốc lớn, mức độ chia cắt ngang 

và chia cắt sâu mạnh, có nhiều thác ghềnh, lượn dồng chảy giảm dần từ phía 

Bắc đến phía Nam của tỉnh.Vì vậy, khả năng giữ nước vào mùa khô rất khó 

khăn. 

 Với đặc điểm địa hình trên, hiện nay các điểm phân bố dân cư trên toàn 

tỉnh tập trung phần lớn ở lòng chảo, thung lũng sông. Tại các khu vực địa hình 

cao của tỉnh hầu như chưa có dân sinh sống hoặc dân cư phân bố rất thưa thớt 

do các nhánh sông, suối rất nhỏ, thiếu nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. 

Đồng thời những khu vực này thường hay xảy ra các tai biến thiên nhiên. 

 Hơn thế nữa do Điện Biên có địa hình chia cắt mạnh, dẫn tới dân cư phân 

bố không đồng đều đặc biệt là đường biên giới phía Tây dài, vùng biên giới 

rộng nhưng dân cư thưa thớt và phân tán là địa bàn trọng điểm chống phá của 

bọn phản động và các thế lực thù địch với âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo 

loạn lật đổ, truyền đạo trái phép nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc... là 

nguy cơ gây mất ổn định chính trị và chủ quyền biên giới Quốc gia. 

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

 Mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo của đảng và nhà nước trong những năm 

qua kết cấu hạ tầng KT-XH tuy đã được quan tâm đầu tư và có bước phát triển 

đáng kể, nhưng vẫn còn yếu kém, thiếu đồng bộ, chưa đủ đáp ứng cho một nền 

sản xuất hàng hoá và phát triển dịch vụ trong điều kiện cạnh tranh. Xa Trung 

ương và các Trung tâm kinh tế lớn, giao thông đối ngoại còn nhiều hạn chế. Địa 

bàn rộng, địa hình chủ yếu là núi cao chia cắt mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội còn nhiều yếu kém và chưa đồng bộ đã và sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng 

thu hút đầu tư từ bên ngoài, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. 
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 Tỉnh Điện Biên vẫn còn phải giải quyết nhiều khó khăn thách thức như cơ 

sở hạ tầng tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển. Kết cấu hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ, quy mô, tiêu 

chuẩn còn ở mức thấp chưa tương xứng với tốc độ gia tăng phương tiện và tải 

trọng xe. Việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện, xây dựng 

các cầu vượt lớn tại các vị trí trọng yếu chưa được đầu tư. Điều kiện giao thông 

ở vùng sâu, vùng cao biên giới còn nhiều bất cập.  

 - Kết cấu hạ tầng KT-XH tuy đã được quan tâm đầu tư và có bước phát 

triển đáng kể, nhưng vẫn còn yếu kém, thiếu đồng bộ, chưa đủ đáp ứng cho một 

nền sản xuất hàng hoá và phát triển dịch vụ trong điều kiện cạnh tranh. Xa 

Trung ương và các Trung tâm kinh tế lớn, giao thông đối ngoại còn nhiều hạn 

chế. Địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là núi cao chia cắt mạnh, kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém và chưa đồng bộ đã và sẽ ảnh hưởng lớn đến 

khả năng thu hút đầu tư từ bên ngoài, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài 

 Nhận thức của một bộ phận cán bộ coi chương trình xây dựng nông thôn 

mới đơn thuần chỉ là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, là dự án do nhà nước đầu tư 

xây dựng nên còn có tâm lí trông chờ, ỷ lại; ở một số địa phương thì người dân 

mặc nhiên coi việc xây dựng nông thôn mới chỉ là sự đầu tư của cấp trên về phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, chủ yếu là việc xây dựng “điện, đường, 

trường, trạm”. Trong khi đó, đây chỉ là một trong 5 nhóm của chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

mà trung ương qui định. Xây dựng nông thôn mới, về nguyên tắc trước tiên đó 

là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi người 

dân nông thôn, trong đó Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là chương 

trình phục vụ chính người dân nên người dân phải là chủ thể xây dựng. 

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

Là một trong số các tỉnh nghèo nhất cả nước, sản xuất hàng hóa chậm 

phát triển, đời sống đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn; quy mô nền kinh tế 

rất nhỏ bé, chưa có tích lũy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm...Nhu cầu đầu tư 
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cho phát triển trên tất cả các lĩnh vực là rất lớn, trong khi đó nguồn thu ngân 

sách còn thấp; huy động các nguồn vốn trong dân cư và các thành phần kinh tế 

còn khó khăn; thu hút đầu tư từ bên ngoài còn hạn chế. Nguy cơ tụt hậu về kinh 

tế ngày càng xa hơn so với trung bình cả nước và các tỉnh khác trong khu vực 

vẫn là thách thức lớn.  

Khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa vùng thấp với vùng cao và giữa 

khu vực nông nghiệp (chiếm đại đa số) với khu vực phi nông nghiệp còn rất lớn 

(thu nhập bình quân đầu người khu vực nông nghiệp mới đạt 6,42 triệu 

đồng/năm, chỉ bằng 37,3% mức thu nhập bình quân toàn tỉnh) cũng là thách 

thức lớn cần giải quyết. 

Trình độ dân trí và nguồn nhân lực thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tiếp 

thu, vận dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Phong tục tập 

quán sản xuất và sinh hoạt của một bộ phận lớn dân cư còn lạc hậu, dễ bị lôi 

kéo, kích động. Tập quán sản xuất tự túc tự cấp của đồng bào vùng cao và tư 

tưởng trông chờ bao cấp ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tồn tại...là những 

cản trở lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
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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 phủ trùm Điện Biên 

được sử dụng làm nền chính gồm các mảnh: 

F - 48 - 25 - (D)    F - 48 - 51 - (A,B,C,D) 

F - 48 - 37 - (A,B,D)   F - 48 - 52 - (A,C) 

F - 48 - 38 - (A,C,D)   F - 48 - 62 - (B,D) 

F - 48 - 39 - (C,D)    F - 48 - 63 - (A,B,C,D) 

F - 48 - 50 - (A,B,C,D)   F - 48 - 75 - (A,B) 

Cơ sở dữ liệu bao gồm 7 nhóm lớp chính là: 

- Cơ sở đo đạc (Location); 

- Địa giới hành chính (Administrative); 

- Thủy văn (Hydrology); 

- Dân số (Population); 

- Địa hình (Topography); 

- Giao thông (Transportation); 

- Lớp phủ bề mặt (Land cover); 

Bản đồ tỉnh Điện Biên được thu thập, chuẩn hóa và tạo các lớp tên xã, 

chú dẫn, ranh giới xã, đường giao thông, sông rạch, khung bản đồ theo định 

dạng của phần mềm Maplnfo. 

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

hành chính xã. 

Số liệu cơ sở cần nhập vào hệ thống có thể mã hóa bao gồm: Cơ sở dữ 

liệu nông thôn mới: gồm các cơ sở dữ liệu theo 19 tiêu chí về nông thôn mới, 
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mỗi tiêu chí được xây dựng thành một lớp thông tin riêng và được mã hóa thống 

nhất với lớp dữ liệu về hành chính để kết nối dữ liệu không gian, cụ thể các lớp 

thông tin: 

1- Lớp dữ liệu về quy hoạch 

2- Lớp dữ liệu về giao thông 

3- Lớp dữ liệu về thủy lợi 

4- Lớp dữ liệu về điện 

5 - Lớp dữ liệu về trường học 

6- Lớp dữ liệu về cơ sở vật chất văn hóa 

7 - Lớp dữ liệu về chợ nông thôn 

8 - Lớp dữ liệu về bưu điện 

9- Lớp dữ liệu về nhà ở dân cư 

10 - Lớp dữ liệu về thu nhập 

11 - Lớp dữ liệu về hộ nghèo 

12 - Lớp dữ liệu về cơ cấu lao động 

13 - Lớp dữ liệu về hình thức tổ chức sản xuất 

14 - Lớp dữ liệu về giáo dục 

15 - Lớp dữ liệu về y tế 

16- Lớp dữ liệu về văn hóa 

17- Lớp dữ liệu về tiêu chí môi trường 

18- Lớp dữ liệu về hệ thống tổ chức chính trị xã hội 

19 - Lớp dữ liệu về an ninh trật tự xã hội được giữ vững 

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 
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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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

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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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 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 với các quy định 

cụ thể:ể 

 - Ký hiệu và thuật ngữ sử dụng trong các lược đồ  khái niệm 

 - Mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý 

 - Mô hình khái niệm dữ liệu không gian 

 - Mô hình khái niệm dữ liệu thời gian 

 - Phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý 

 - Danh mục đối tượng địa lý cơ sở quốc gia 

 - Hệ quy chiếu toạ độ 

 - Nội dung siêu dữ liệu địa lý cơ sở 

 - Chất lượng dữ liệu địa lý 

 - Trình bày dữ liệu địa lý 

 - Lược đồ GML cơ sở 

 - Quy tắc xây dựng lược đồ ứng dụng GML 

 - Quy tắc chuyển đổi lược đồ ứng dụng UML sang lược đồ ứng dụng 

GML.  

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 
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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. 

 Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống thông tin bằng UML (Unified 

Modeling Language - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) của Booch G. (1995) 

trong phân tích yêu cầu, chức năng, xây dựng cơ sở dữ liệu của chương trình 

ứng dụng. 

 Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống thông tin bằng UML (Unified 

Modeling Language - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) của Booch G. (1995) 

trong phân tích yêu cầu, chức năng, xây dựng cơ sở dữ liệu của chương trình 

ứng dụng. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  147 

 Sử dụng phương pháp tổng hợp dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL (Structured 

Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc), là một ngôn ngữ truy vấn, 

tổng hợp dữ liệu hiệu quả trên các hệ thống thông tin được MapBasic hỗ trợ 

mạnh, để gom nhóm, tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí tổng quát và các 

tiêu chí cụ thể về nông thôn mới trên cơ sở dữ liệu được xây dựng. 

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 xây dựng nông thôn mới 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, cụ 

thể: 

 Muốn tra cứu thông tin về tiêu chí quy hoạch của xã, sử dụng công cụ 

Info kích vào xã Mường Mùn.  

 
 Chẳng hạn, muốn tra cứu thông tin về hộ nghèo của xã Mường Thín, mở 

lớp thông tin về tiêu chí hộ nghèo và sử dụng công cụ Info kích vào xã Mường 

Thín, thông tin sẽ chỉ ra như sau: 
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 Để hiện thị bảng dữ liệu toàn bộ thông tin về tiêu chí nào đó, sử dụng 

thanh công cụ New Browser, chẳng hạn muốn hiện thị toàn bộ bảng dữ liệu về 

tiêu chí hộ nghèo, sử dụng công cụ New Browser  bảng dữ liệu sẽ hiện thị như 

sau:  

 
 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. Chẳng hạn, muốn tìm tất cả các xã có tỷ lệ hộ nghèo nhỏ hơn 
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50% người dùng có thể làm như sau: Mở lớp thông tin về tiêu chí hộ nghèo, sử 

dụng công cụ SQL select chọn lớp thông tin về tiêu chí hộ nghèo tại from tables, 

chọn trường dữ liệu tỉ lệ hộ nghèo và điều kiện <50% tại where condition, kết 

quả như sau: 

 
Kết quả thu được thông tin (thuộc tính và không gian) về tất cả các xã nông thôn 

tỉnh Điện Biên có tỉ lệ hộ nghèo nhỏ hơn 50% như sau: 
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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, cụ thể: 
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 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 

như sau: 

 
 

 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. 

 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  152 

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. Dữ liệu về kết 

quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới được lưu trữ chính trong lớp “Ket qua 

tieu chi chi tiet” (Kết quảtiêu chí chi tiết). Dữ liệu này ghi nhận kết quả thực 

hiện đạt hay chưa đạt, nguyên nhân nếu chưa đạt từng nội dung tiêu chí chi tiết 

của từng xã theo từng năm được cập nhật. Từ dữ liệu kết quả tiêu chí chi tiết 

này chương trình sẽ gom nhóm, tổng hợp bằng phương pháp tổng cho từng tiêu 

chí và so sánh với tiêu chuẩn để cập nhật xem tiêu chí có đạt hay không. Ngoài 

các thuộc tính, trong các lớp của mô hình này còn thể hiện các hàm cập nhật dữ 

liệu, tổng hợp dữ liệu sẽ được xây dựng trong chương trình quản lý. 

 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. 

- 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. 
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- 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. 

Hình 4.2: Lưu đồ các chức năng chính của chương trình quản lý 

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

 Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Được thể hiện ở lớp 

quy hoạch: Gồm các trường dữ liệu về: 

 + Mã ký hiệu;  

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

+ Thực hiện quy hoạch; 

+ Đánh giá tiêu chí quy hoạch. 
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Đến nay đã có 116/116 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung và xây 

dựng đề án nông thôn mới cấp xã. 

 
Hình 4.3: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 1: Quy hoạch 

Tiêu chí 2 về giao thông nông thôn: Gồm các trường dữ liệu như sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

+ Tổng chiều dài đường trục xã, liên xã theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao 

thông vận tải; 

+ Đường nhựa, đường bê tông đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao 

thông vận tải; 

+ Đường trục xã, liên xã chưa được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo cấp 

kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 

+ Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông 

vận tải; 

+ Đánh giá về tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê 

tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 
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+ Tổng chiều dài đường trục thôn, bản theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao 

thông vận tải; 

+ Đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo 

cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải; 

+ Đường trục thôn, xóm chưa được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 

theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải; 

+ Tỷ lệ  đường trục thôn, xóm được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ 

giao thông vận tải; 

+ Đánh giá về tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 

theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT 

+ Tổng chiều dài đường ngõ, xóm; 

+ Chiều dài đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa; 

+ Chiều dài đường ngõ, xóm chưa được cứng hóa 

+ Tỷ lệ  đường ngõ, xóm được cứng hóa; 

+ Đánh giá về tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa 

mưa; 

+ Tổng chiều dài đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi 

lại thuận tiện; 

+ Đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa; 

+ Đường trục chính nội đồng chưa được cứng hóa; 

+ Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa; 

+ Đánh giá về tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ 

giới đi lại thuận tiện 

+ Đánh giá chung về tiêu chí giao thông. 

Đến nay có 102/116 xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo nhu 

cầu đi lại của nhân dân. Có 06/116 xã đạt tiêu chí 2 về giao thông; tăng 05 xã so 

năm 2015.  
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Hình 4.4: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 2: Giao thông nông thôn 

Tiêu chí 3 về thủy lợi: Gồm các trường dữ liệu như sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

+ Số hệ thống công trình thủy lợi hiện có; 

+ Số hệ thống công trình thủy lợi đạt chuẩn; 

+ Số hệ thống công trình thủy lợi tạm; 

+ Đánh giá về hệ thống thủy lợi; 

+ Tổng chiều dài kênh mương của từng xã; 

+ Số km kênh mương đất; 

+ Số km kênh mương được kiên cố hóa; 

+ Đánh giá tỷ lệ kênh mương được kiến cố hóa; 

+ Đánh giá chung về tiêu chí thủy lợi. 
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Kết quả thực hiện: Các tuyến kênh cấp II được bê tông hóa đạt 68,28%; 

các tuyến kênh cấp III nội đồng ở các xã bê tông hóa đạt 20,85%. số xã đạt tiêu 

chí 3 về thủy lợi là 34/116 xã. 

 

Hình 4.5: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 3: Thủy lợi 

Tiêu chí 4 về điện: gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

+ Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

+ Hệ thống điện chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

+ Tổng số hộ trong bản, điểm dân cư; 

+ Số hộ hiện đang sử dụng điện từ các nguồn; 

 + Số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn 

Hiện trên địa bàn tỉnh có 115/116 xã có điện đạt tỷ lệ 99,13%, tỷ lệ số hộ 

dân được dùng điện lưới Quốc gia là 85,05%. Số xã đạt tiêu chí 4 là 31/116 xã 

đạt tỷ lệ 26,72%. 
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Hình 4.6: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 4: Điện 

Tiêu chí 5 về Trường học: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

+ Số trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) hiện có; 

+ Số công trình mầm non đạt chuẩn quốc gia; 

+ Tỷ lệ công trình mầm non đạt chuẩn quốc gia; 

+ Số điểm trường mầm non hiện có; 

+ Số điểm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 

+ Tỷ lệ điểm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 

+ Đánh giá về cấp mầm non; 

+ Số công trình tiểu học hiện có; 

+ Số công trình tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 

+ Tỷ lệ công trình tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 

+ Đánh giá về công trình tiểu học; 
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+ Số điểm trường tiểu học hiện có; 

+ Số điểm trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 

+ Tỷ lệ điểm trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 

+ Đánh giá về điểm trường tiểu học 

+ Đánh giá về cấp tiểu học; 

+ Số điểm trường trung học cơ sở hiện có; 

+ Số điểm trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 

+ Tỷ lệ số điểm trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 

+ Đánh giá về cấp trung học cơ sở; 

+ Đánh giá chung về tiêu chí trường học. 

Toàn tỉnh đã có 38/116 xã nông thôn đạt tiêu chí 5, tương đương 30,15% 

tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tăng 08 xã so với năm 2015. 

 
Hình 4.7: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 5: Trường học 

Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 
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 + Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ Văn hóa thể thao và du 

lịch; 

 + Số phòng chức năng; 

 + Phòng tập, diện tích; 

 + Đánh giá về nhà văn hóa và khu thể thao; 

 + Tổng số bản trong xã; 

 + Số bản có nhà văn hóa và khu thể thao; 

 + Số nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định; 

 + Đánh giá về chỉ tiêu nhà văn hóa và khu thể thao; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. 

Đến nay có 35/116 xã có nhà văn hóa. Có 05/116 xã đạt tiêu chí 6 về cơ sở 

vật chất văn hóa (xã Thanh Chăn, Nong Hẹt - huyện Điện Biên; xã Ảng Nưa 

huyện Mường Ảng, xã Nay Lưa - thị xã Mường Lay, xã Thanh Minh - TP Điện 

Biên Phủ). 

 

Hình 4.8: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa 
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Tiêu chí 7: Chợ quy hoạch: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Số chợ theo quy hoạch của huyện; 

 + Số chợ đạt chuẩn; 

 + Tỷ lệ chợ đạt chuẩn; 

 + Đánh giá về tiêu chí chợ nông thôn. 

Có 14 xã đạt tiêu chí 7 về chợ; tăng 01 xã so năm 2015. 

-  

Hình 4.9: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 7: Chợ quy hoạch 

Tiêu chí 8: Bưu điện 

Gồm các trường thông tin sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 

 + Số công trình phục vụ bưu chính, viễn thông đạt chuẩn quốc gia; 

 + Số công trình phục vụ bưu chính, viễn thông chưa đạt chuẩn quốc gia; 

 + Đánh giá tỷ lệ công trình phục vụ bưu chính, viễn thông. 
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 + Có internet đến bản đạt chuẩn quốc gia; 

 + Internet đến bản chưa đạt chuẩn quốc gia; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí bưu điện. 

Toàn tỉnh có 116 xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 103 xã có 

internet đến thôn, bản. Tiêu chí 8 về bưu điện có 103/116 xã đạt; tăng 13 xã so 

với năm 2015. 

-  

Hình 4.10: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 8: Bưu điện 

- Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư: Gồm các trường cơ sở dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Số hộ còn nhà tạm, dột nát; 

 + Đánh giá tỉ lệ hộ có nhà tạm, dột nát; 

 + Tổng số hộ có nhà ở trong xã; 

 + Số hộ có nhà ở kiến cố, chắc chắn; 

 + Nhà bán kiên cố; 
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 + Số hộ có nhà đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng; 

 + Đánh giá tỉ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí nhà ở dân cư. 

 Khu vực nông thôn, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 76,97%. Số xã 

đạt tiêu chí 9 về nhà ở dân cư là 05/116 xã; tăng 03 xã so với năm 2015. 

-  

Hình 4.11: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 9: Nhà ở dân cư 

Tiêu chí 10 về thu nhập bình quân đầu người: : Gồm các trường dữ liệu sau: 

  + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Thu nhập bình quân chung của tỉnh; 

 + Thu nhập bình quân/người/năm; 

 + Tổng số thu nhập; 

  + Thu nhập từ tiền công, tiền lương; 

 + Thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; 
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 + Thu nhập từ sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp; 

 + Thu khác được tính vào thu nhập; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí thu nhập. 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 11,41 triệu 

đồng/người/năm. Theo tiêu chí quy định thu nhập bình quân/người/năm phải đạt 

tối thiểu 22 triệu đồng. Tiêu chí 10 về thu nhập có 12/116 xã đạt; tăng 03 xã so 

với năm 2015 

 

Hình 4.12: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 10: Thu nhập bình quân đầu người 

Tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số hộ của từng xã; 

 + Số hộ nghèo hiện tại; 
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 + Tỷ lệ hộ nghèo hiện tại; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí hộ nghèo. 

 

Hình 4.13: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm từ 50,01% năm 2010 xuống còn 

28,01% năm 2015 (giảm 22%), bình quân giảm 4,4%/năm. Toàn tỉnh có 10/116 

xã đạt tiêu chí 11. 

Tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Gồm các trường dữ 

liệu như sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số lao động trong xã; 

 + Số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 

 + Đánh giá chung về cơ cấu lao động. 

Tổng số lao động khu vực nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính 

sách của Đề án 1956 là 30.843 người; tỷ lệ lao động chưa đào tạo đạt 43,77%. 
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Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt 71,27%. Số xã đạt 

tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 65/116 xã; tăng 02 xã so 

năm 2015. 

 

Hình 4.14: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 

Tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất: Gồm các trường dữ liệu như sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Số tổ hợp tác được xã xác nhận và quản lý hồ sơ; 

 + Số tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; 

 + Số hợp tác xã hiện có; 

 + Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. 

Đến nay, toàn tỉnh có 97 HTX nông nghiệp tăng 34 HTX so với năm 2011, 

trong đó 20% số HTX nông, lâm nghiệp tổng hợp, HTX thủy sản hoạt động khá 
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hiệu quả. Có 26/116 xã đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tăng 01 xã 

so năm 2015. 

 

Hình 4.15: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất 

Tiêu chí 14 - Giáo dục: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Năm công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 

 + Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; 

 + Tổng số lao động hiện có; 

 + Số lao động qua đào tạo; 

 + Tỷ lệ lao động qua đào tạo; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí giáo dục. 

Toàn tỉnh đã có 52/116 xã nông thôn đạt tiêu chí 14, đạt 44,82% tổng số xã 

nông thôn trên địa bàn tỉnh, tăng 08 xã so với năm 2015. 



Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng 
cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

 

Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức Lãnh thổ  168 

 

Hình 4.16: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 14: Giáo dục 

Tiêu chí 15 về y tế: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng dân số của từng xã; 

 + Số người tham gia bảo hiểm y tế xã hội; 

 + Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế - xã hội; 

 + Đánh giá về tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội; 

 + Y tế của xã đạt chuẩn quốc gia: 

 + Đánh giá tổng thể tiêu chí y tế. 

Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân 10,4%; dược sỹ đại học/vạn dân 0,88%; tỷ lệ trạm y 

tế xã có bác sỹ hoạt động 48,5%; xã có y sỹ sản nhi/Nữ hộ sinh 91,5%; xã có Y 

sỹ y học cổ truyền 91,1%; tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế là 91,6%; tỷ lệ bao 

phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân khu vực nông thôn 90,6%, tỷ lệ trẻ em nhỏ 

hơn 6 tuổi được cấp thẻ BHYT 98%. Có 33/116 xã đạt tiêu chí 15 về y tế. 
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Hình 4.17: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 15: Y tế 

Tiêu chí 16 về văn hóa: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số bản của xã hiện có; 

 + Số bản được công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của 

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; 

 + Tỷ lệ số bản được công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định 

của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí văn hóa. 

 Toàn tỉnh có 924/1813 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận thôn, bản, tổ 

dân phố văn hóa. Số xã đạt tiêu chí 16 về văn hóa là 23/116 xã; tăng 06 xã so 

với năm 2015. 
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Hình 4.18: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 16: Văn hóa 

Tiêu chí 17 về môi trường: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số hộ trong xã; 

 + Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định Quốc gia; 

 + Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định Quốc gia; 

 + Đánh giá về chỉ tiêu sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 

 + Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh; 

 + Số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 

 + Đánh giá về chỉ tiêu cơ sở sản xuất kinh doanh; 

 + Hoạt động gây ô nhiễm môi trường; 

 + Hoạt động gây suy giảm (chặt phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi); 

 + Hoạt động phát triển môi trường; 

 + Đánh giá về hoạt động môi trường; 
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 + Tổng số nghĩa trang của từng xã; 

 + Số nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch; 

 + Đánh giá về chỉ tiêu nghĩa trang theo quy hoạch; 

 + Quy định các điểm thu gom, xử lý chất thải; 

 + Chất thải, nước thải được thu gom, xử lý theo quy định; 

 + Đánh giá về chỉ tiêu thu gom chất thải, nước thải; 

 + Đánh giá chung về tiêu chí môi trường. 

 
Hình 4.19: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 17: Môi trường 

 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia: 

06 xã (Lay Nưa, Thanh Xương, Hẹ Muông, Nà Tấu, Thanh Chăn, Thanh Yên); 

không có hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi 

trường xanh, sạch đẹp: 01 xã Thanh Chăn; nghĩa trang được xây dựng theo quy 

hoạch: 03 xã (Thanh Xương, Thanh Luông, Thanh Chăn); chất thải, nước thải 

được thu gom, xử lý theo quy định: 01 xã Thanh Chăn; số xã đạt tiêu chí 17 về 
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môi trường là 07/116 xã (xã Thanh Chăn, Thanh Xựơng, Nong Hẹt, Thanh 

Hưng - huyện Điện Biên, Ảng Nưa - huyện Mường Ẳng, Thanh Minh - TP Điện 

Biên Phủ, Nay Lưa - TX Mường Lay) tăng 06 xã so với năm 2015. 

Tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Gồm các trường dữ liệu sau: 

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Tổng số cán bộ xã hiện có; 

 + Số cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định; 

 + Đánh giá về tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn theo quy định; 

 + Số bản còn thiếu tổ chức "chân rết" của các cơ quan đoàn thể của xã; 

 + Đảng bộ, Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh"; 

 + Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; 

 + Đánh giá tổng thể về tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững 

mạnh. 

 
Hình 4.20: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội 
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 Cán bộ xã đạt chuẩn về trình độ văn hóa 59,6%, đạt chuẩn về trình độ 

chuyên môn 57,4%, đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị 61%, đạt chuẩn về 

trình độ quản lý Nhà nước 65,4%; công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ văn 

hóa 62,4% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 96,7%; đạt chuẩn về quản lý Nhà 

nước 19,9%; đạt chuẩn về bồi dưỡng lý luận chính trị 14,5%; đạt chuẩn về bồi 

dưỡng tin học 71,1%; 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ 

sở theo quy định; 69,8% các tổ chức đoàn thể chính trị xã đạt tiên tiến trở lên; 

33,6% Đảng bộ (chi bộ), chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững 

mạnh”. Có 25/116 xã đạt tiêu chí 18; tăng 02 xã so năm 2015. 

Tiêu chí 19 về an ninh, trật tự, xã hội:  

 + Dữ liệu về hành chính xã: Gồm 116 xã nông thôn; 

 + Hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; 

 + Gây rối an ninh trật tự; 

 + Mẫu thuẫn, tranh chấp phức tạp; 

 + Khiếu kiện đông người; 

 + Khiếu kiện vượt cấp kéo dài; 

 + Tội phạm từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng; 

 + Các vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng; 

 + Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác so với năm trước; 

 + Tai nạn, tệ nạn xã hội; 

 + Đánh giá tổng thể về tiêu chí an ninh, trật tự xã hội. 
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Hình 4.21: Cơ sở dữ liệu về tiêu chí an ninh – trật tự - xã hội 

Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức quần chúng làm 

công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, số xã đạt chuẩn tiêu chí 19 là 109/116 xã. 

Kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu tổng hợp 19 tiêu chí tại 116 xã nông thôn 

tỉnh Điện Biên 

 

Hình 4.22: cơ sở dữ liệu tổng hợp 19 tiêu chí tại 116 xã nông thôn 
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IV.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN 

IV.2.1. Giải pháp chính sách 

- Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác lập và quản lý thực hiện 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã 

sau khi được phê duyệt phải công khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư; đồng 

thời tăng cường sự giám sát của người dân trong quá trình triến khai thực hiện 

quy hoạch. Tổ chức rà soát lại quy hoạch của các xã, trên cơ sở bám sát quy 

hoạch chung bảo đảm 19 tiêu chí của Trung ương quy định, phù họp với tình 

hình và khả năng của địa phương, có tính khả thi. Thực hiện tốt công tác quản lý 

quy hoạch, tăng cường kiểm tra giám sát nhất là giám sát của cộng đồng, tố tư 

vấn giám sát trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị chuyên môn hướng 

dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ Quyết định số 800/QĐ-TTg và tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng 
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Chính phủ và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh. 

 - Vận dụng có hiệu quả Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19-12-2013 

của Chính phủ “Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn” phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tiếp tục rà soát, bổ sung cơ 

chế, chính sách phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện tốt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 - Xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tập trung vào các chính sách, 

như: xử lý, bảo vệ môi trường; hỗ trợ tín dụng cho nông dân vay vốn phát triển 

sản xuất, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chính sách về đất đai, thuế... 

- Văn phòng điều phối tỉnh, là cơ quan thường trực làm nhiệm vụ tham 

mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 

đề ra; Văn phòng điều phối đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã để giúp Ban chỉ 

đạo xây dựng nông thôn mới xã xây dựng đề án, tổ chức triển khai thực hiện. 

- Từng bước đào tạo cán bộ chuyên trách để triển khai Chương trình: 

Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp để triển khai có hiệu quả 

Chương trình. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ 

triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới các cấp. 

- Nâng cao chất lượng qui hoạch và quản lý qui hoạch, đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp gắn 

với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây 

dựng nông thôn mới ở các vùng cao, có đặc điểm riêng và điểm xuất phát thấp; 

Đúc rút, ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân thực hiện 

các nội dung xây dựng nông thôn mới; Ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện các nội 
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dung ở cấp hộ gắn với xây dựng thôn, bản, ấp văn hóa; Hoàn thiện và thực thi 

chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp về nông thôn; Rút kinh nghiệm, 

hoàn thiện bộ tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về nông thôn mới cho phù hợp. 

- Rà soát hệ thống các văn bản và các cơ chế chính sách về bảo vệ môi 

trường của trung ương, cũng như ở địa phương, đánh giá những tác động của 

chúng đối với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó kiến nghị bổ 

sung và hoàn thiện hệ thống văn bản luật pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường nông thôn. Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường nói chung, trong vùng 

nông thôn nói riêng đang có nhiều vấn đề bất cập. Các quy định của pháp luật 

hiện hành về hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn cần được rà soát, sửa đổi, 

bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật cho phù hợp với quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nhà hoạch định chính sách, các cơ quan địa phương có kế hoạch chủ động các 

hoạt động bảo vệ môi trường trong nông thôn mới. 

- Xây dựng qui chế quản lý, hương ước, qui ước nhằm huy động sự tham 

gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; 

- Thực hiện chính sách khuyến khích và các biện pháp chế tài trong quản 

lý chất thải nông thôn; 

- Cơ chế hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn. 

- Khuyến khích người dân vay xây dựng nông thôn mới, vay cho sản xuất 

để nâng thu nhập theo nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng nông 

thôn, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng nông thôn 

mới theo nghị định 61/2010/NĐ-CP, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 9-6-

2015 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp 

nông thôn tiếp cận các chính sách tín dụng nông thôn để đầu tư, phát triển sản 

xuất và đó là những nguồn để xây dựng nông thôn mới, thu hút cán bộ trẻ về 

công tác ở vùng sâu, vùng xa công tác xây dựng nông thôn mới. Đây là cách 

tăng cường đưa chất xám về xây dựng nông thôn. 
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- Chú trọng hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các nội dung xây dựng NTM ở 

cộng đồng và mỗi hộ gia đình gắn với xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương về kiện toàn tổ chức đảng, 

chính quyền, đoàn thể ở từng xã. 

- Đối với các xã khó khăn, nhất là ở các địa phương có nguồn thu ngân 

sách tại chỗ thấp, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương thì việc phấn 

đấu đạt chuẩn đủ 19 tiêu chí trong 5 năm tới là khó khả thi. Do vậy, cần xác 

định mục tiêu phù hợp với các xã khó khăn để tạo động lực cho các xã vươn lên, 

từng bước vượt qua tâm lý ỷ lại, thụ động, trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ 

của Nhà nước. Thêm nữa, cũng cần có những điều chỉnh về cách làm, cơ chế, 

chính sách để thực sự đảm bảo vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng 

đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

NTM, hướng tới sự phát triển hài hòa, bền vững. 

Mặt khác, cần thống nhất mục tiêu của Chương trình giảm nghèo và 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới, cả hai chương trình cần nhằm thực hiện 

một mục tiêu chung. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung ưu tiên đầu tư cho 

các lĩnh vực: phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo, 

nâng cao dân trí, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, 

đường giao thông đến thôn, đường lâm sinh, trường học, nước sinh hoạt. 

- Các xã cần có sự chủ động trong việc ưu tiên triển khai thực hiện các 

tiêu chí dễ, cần ít kinh phí, không nên trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn phân bổ từ 

cấp trên. Cần có sự phân công rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, tổ chức trong 

việc chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ đó góp phần đưa các xã 

miền núi khó khăn rút ngắn khoảng cách với các xã miền xuôi trên lộ trình xây 

dựng NTM. 

- Phải phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra: Để huy động được toàn xã hội tham gia đóng góp sức người, sức của 

xây dựng nông thôn mới, cần công khai, minh bạch các công việc. Người dân 
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phải được thông tin đầy đủ, đa chiều. Nếu người dân hiểu kỹ được các vấn đề 

thì sẽ xóa được tư tưởng trông chờ, ỷ lại và vui vẻ đóng góp. 

- Có cơ chế chính sách đảm bảo tạo môi trường tốt nhất cho các hình thức 

tổ chức sản xuất phù hợp với trình độ cư dân từng xã, làng, từng loại hình sản 

phẩm cây trồng, vật nuôi, làng nghề… tính chất sản phẩm của từng dân tộc với 

mục tiêu tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị cao, tăng thu nhập cho cư dân nông 

thôn. 

- Có chính sách khen thưởng cho những làng làm tốt, hiệu quả, về đích 

sớm trong việc xây dựng nông thôn mới.  

IV2.2. Giải pháp tài chính 

 - Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện 

chương trình nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các 

chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên 

toàn tỉnh; 

- Huy động nguồn tài chính, tăng đầu tư từ vốn Trung ương, vốn tài trợ, 

ngân sách địa phương, vốn dân và xã hội hóa, ban hành một số chính sách ưu 

đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình 

hạ tầng như: cấp nước tập trung, các công trình vệ sinh trường học, chợ, trụ sở 

UBND xã, thị trấn đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. 

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc 

gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm: Vốn từ 

các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu 

đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm 

tiếp theo gồm: chương trình giảm nghèo; chương trình quốc gia về việc làm; 

chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình phòng, 

chống tội phạm; chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; chương trình 

phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS chương trình 

thích ứng biến đổi khí hậu; chương trình về văn hóa; chương trình giáo dục đào 

tạo; chương trình 135; dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã; 
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hỗ trợ chia tách huyện, xã; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em 

dưới 6 tuổi…; đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học; kiên cố hóa kênh mương; 

phát triển đường giao thông nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy 

sản, làng nghề…;  

- Huy động tối đa nguồn lực của tỉnh, huyện, xã để tổ chức triển khai 

Chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên 

địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 70% thực 

hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới;  

 - Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả 

năng thu hồi vốn trực tiếp; 

 -  Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác: Các khoản đóng góp theo 

nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã, Các khoản viện trợ không hoàn lại 

của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

 - Tập trung vốn ngân sách ưu tiên cho xây dựng công trình giao thông, 

thủy lợi, nước sinh hoạt, công tác khuyến nông, trợ giá cước, trợ giá... 

 - Khuyến khích tín dụng đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông-lâm nghiệp, 

thủy sản. Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ lãi suất tín dụng cho các dự án đầu tư 

xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa đối với một số sản phẩm chiến lược của 

tỉnh, huyện. 

 - Huy động mọi nguồn đóng góp của dân, vốn tự có của các doanh 

nghiệp, đồng thời quản lý có hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp của 

nhân dân để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa 

phương. 

 Cơ chế huy động vốn như sau: 

- Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương), bao gồm:  

+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ 

trợ có mục tiêu đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp 

theo trên địa bàn: khoảng 23%; 
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+ Vốn trực tiếp cho chương trình để thực hiện các nội dung theo quy định 

tại điểm 3 mục VI của Quyết định này: khoảng 17%. 

+ Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng thương 

mại): khoảng 30%; 

+ Vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác: 

khoảng 20%; 

+ Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư: khoảng 10%.  

 Các giải pháp về huy động nguồn lực tài chính phù hợp với địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

 + Quy hoạch lại các khu dân cư vùng có mật độ dân số thấp. 

 + Tăng cường các nguồn thu cho ngân sách địa phương từ đất 

 + Xác định rõ các công trình ưu tiên thực hiện trong từng giai đoạn 

 + Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, hỗ trợ đầu tư cụ thể. 

 + Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ cơ sở. 

 + Tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác huy động nguồn 

lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới. 

 + Công khai, minh bạch trong quá trình sử dụng các nguồn lực. 

 Các giải pháp sử dụng vốn nguồn lực tài chính thực hiện xây dựng nông 

thôn mới 

 + Hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính 

 + Giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản 

 + Hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn 

mới 

 + Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý điều tra xây dựng cơ bản 

 + Tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ thanh toán vốn đầu tư 

 + Thực hiện huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính. 
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IV.2.3. Giải pháp tuyên truyền 

 - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách 

của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới như: Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn; Quyết định số 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; các Chương trình của Chính phủ về xóa đói 

giảm nghèo , nội dung phương pháp tổ chức triển khai thực hiện và mục tiêu cần 

đạt của xây dựng NTM để người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia và giám sát 

thực hiện. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, 

sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng. 

 - Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện 

Biên, Đài Phát thanh Truyền hình bố trí chuyên trang, chuyên mục xây dựng 

nông thôn mới và thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin trên báo, đài, cổng 

thông tin điện tử của tỉnh. Đài Phát thanh các huyện, xã dành thời lượng thông 

tin thích đáng về xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo phối hợp với Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh hàng tháng tổ chức diễn đàn về xây dựng nông thôn 

mới; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện nhiều chuyến 

thông tin cổ động, gắn với biểu diễn văn nghệ tại các xã điểm. Tổ chức các cuộc 

hội thi “Nông dân giỏi tham gia xây dựng nông thôn mới”;... tổ chức các hội thi 

cán bộ cấp huyện, cấp xã về “Nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới”. 

 - Văn phòng Điều phối tỉnh chủ động cập nhật, biên soạn và phát hành tài 

liệu, sổ tay hỏi - đáp về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, bố trí kinh phí cho 

các xã lắp đặt pano công bố quy hoạch, khẩu hiệu tuyên truyền. Các tổ chức 

đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường 

công tác tuyên truyền, gắn với vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí của 

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới do Đoàn thể Trung ương phát động, 

tiêu biểu như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc xây dựng nông thôn 

mới” ; Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua “nông thôn sản xuất 

giỏi, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với 

“phong trào 5 không - 3 sạch, gắn với xây dựng nông thôn mới”; Đoàn Thanh 

niên tỉnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên tham gia làm cầu đường, bảo vệ 

môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn”… 

 - Vận động cán bộ và đồng bào các dân tộc, các tổ chức cá nhân, tích cực 

tham gia sức lực, tài lực, trí lực, để cùng nhau xây dựng nông thôn mới. cần 

phải quán triệt xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

thường xuyên của các cấp, các ngành để huy động cả hệ thống chính trị và toàn 

xã hội tham gia, trong đó cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các 

tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể tổ chức 

phát động toàn xã hội thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh, 

nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành một nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. 

Công tác tuyên truyền, vận động về Chương trình xây dựng nông thôn 

mới cần được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng và tổ chức 

đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện dưới nhiều hình thức như thông 

qua phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng 

nông thôn mới"; tổ chức các cuộc tọa đàm, thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn 

mới,... Ngoài ra, trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền của UBND tỉnh, các cơ quan 

báo chí đã phản ánh kịp thời chương  trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Tuyên truyền thông qua các bản tin, bài, ảnh về chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên các ấn phẩm báo thời sự, báo nguyệt san và báo dành cho 
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đồng bào các dân tộc vùng cao; tuyên truyền những chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, những cách làm hay, kết quả triển khai mô hình nông thôn mới 

trên cả nước; xây dựng chuyên đề “Nông nghiệp nông thôn” phát sóng định kỳ 2 

lần/tháng trên sóng phát thanh tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; trong đó có tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Biên dịch và sử 

dụng số tác phẩm phát sóng bằng tiếng Thái và tiếng Mông.  

Thông qua việc tuyên truyền, vận động từng bước nâng cao nhận thức 

cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên sự  chuyển biến sâu sắc về nhận 

thức của người dân. Nhân dân các xã, bản đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa 

của việc xây dựng nông thôn mới, có những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến 

đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, 

nhà văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư.  

Chủ động xây dựng kế hoạch triến khai tuyên truyền, vận động đến cán 

bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và 

tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch tuyên 

truyền rõ ràng, chi tiết, với các nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động 

phong phú, sáng tạo như tổ chức các hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn 

mới, nêu gương người tốt việc tốt, các đơn vị, cơ sở có cách làm hay, sáng tạo 

trên phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền 

hình....Việc tuyên truyền, vận động nhằm truyền tải được nội dung của Chương 

trình nông thôn mới đến với cán bộ, nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan 

trọng, không chỉ giúp cho cộng đồng nhận thấy được lợi ích lâu dài và nhiều 

mặt của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn phải giúp cho cộng đồng 

gắn bó cuộc sống và thu nhập của mình với chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Do đó, để xây dựng nông thôn mới thực hiện có hiệu quả cao, cần tiến 

hành các giải pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng như 

sau: 
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- Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới. Chương 

trình tuyên truyền có thể xây dựng theo logic trực quan sinh động, tư duy trừu 

tượng nhằm thay đổi thực tế góp phần phục vụ nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí 

môi trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.  

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức luật pháp nhà 

nước về xây dựng chương trình nông thôn mới.  

- Kết hợp với các hoạt động của các tổ chức như đoàn thanh niên, hội phụ 

nữ, trường học để lồng ghép các chương trình giáo dục tuyên truyền về quản lý 

bảo vệ môi trường nông thôn, phổ biến kiến thức khuyến nông, khuyến lâm; các 

kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp bền vững trên đất dốc cho người dân địa 

phương. 

- Xây dựng mô hình quần chúng tự giác tham gia bảo vệ môi trường nông 

thôn 

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc 

bảo vệ môi trường, đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi ở, đặc biệt đối với đồng bào 

các dân tộc ít người. Các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức bao gồm phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, văn bản pháp 

luật và thông tin về bảo vệ nguồn nước, không khí, vệ sinh nông thôn... Các 

chương trình tuyên truyền xây dựng dưới các hình thức dễ hiểu, dễ nhớ bằng pa 

nô, áp phích, biển báo, loa đài, ấn phẩm, tờ rơi cho khách du lịch và cộng đồng; 

tổ chức các chiến dịch tuyên truyền. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát 

huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã 

hội. 

 -  Các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục phổ biến mục tiêu, nội dung các 

cơ chế chính sách của Chương trình, rút kinh nghiệm và phổ biến cách làm hay, 

các mô hình hiệu quả. 
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 - Cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các đoàn thể, tổ chức tuyên 

truyền, vận động tới từng cộng đồng, hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 

bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung chung; hướng dẫn nhân 

dân thực hiện các nhiệm vụ của từng cộng đồng, từng hộ gia đình. 

 - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; tạo 

điều kiện để người dân thực sự là chủ thể thực hiện Chương trình. 

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới"/ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hoá 

ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới ” 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 

1420/QĐ-UBND ngày 11/11/2016. Chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của 

các tầng lớp nhân dân và huy động nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới 

của các thành phần kinh tế. 

- Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và tổ 

chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: phong trào thi 

đua "Dân vận khéo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới"; “Nông 

dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, phát động phong trào cả nước chung tay xây 

dựng nông thôn mới; nhiều huyện đã tổ chức thi tìm hiểu nông thôn mới với sự 

tham gia của đông đảo của nhân dân. 

- Thông qua việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức 

của người dân. Nhân dân các xã, bản đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của 

việc xây dựng NTM, có những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến đất, đóng 

góp ngày công lao động để xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn 

hóa, xây dựng nếp sống vãn mình ở cộng đồng dân cư. 
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- Thực hiện việc đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục 

nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm 

của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội và mỗi người dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc giữ gìn và 

bảo tồn các tri thức bản địa trong bảo vệ rừng, nguồn nước. Xây dựng mô hình 

quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng tiêu chí về 

môi trường trong xây dựng nông thôn mơi, tự quản bảo vệ rừng, đa dạng sinh 

học, nguồn nước... và nhân ra diện rộng những điển hình tiên tiến. 

- Vận động lực lượng “Trí thức trẻ tình nguyện” về địa phương tham gia 

xây dựng nông thôn mới 

  Đoàn xã tiến hành khảo sát số lượng đoàn viên, thanh niên ở địa phương 

đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng. Cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực tình nguyện tham gia 

xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa 

phương tổ chức tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp. 

IV.2.4. Giải pháp khoa học công nghệ 

 Ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô 

hình nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng sản 

xuất nông nghiệp. Mỗi xã chọn 1-3 cây, con, ngành nghề có triển vọng, quy 

hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực chỉ đạo xây dựng mô hình, đào tạo nhân lực, xây 

dựng hạ tầng cần thiết, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện. Tổ chức chỉ đạo 

xây dựng HTX, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế 

biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả. Tạo điều kiện 

thuận lợi thu hút các doanh nghiệp về nông thôn, tham gia xây dựng nông thôn 

mới. 

 - Triển khai, nhân rộng một số mô hình có hiệu quả giúp người dân tiếp 

cận với khoa học kỹ thuật, khuyến khích tham gia cải thiện khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi là điều cần thiết. Chủ động nguồn cây, con 

giống và trang thiết bị hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp từ các nguồn, định 
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hướng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp về giá cả, thị trường, tiêu thụ sản phẩm 

tạo ra sự an tâm, ổn định cho hộ sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống người dân, cải thiện bộ mặt khu vực nông thôn miền núi. 

 - Hỗ trợ nông dân về khoa học- kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào 

nông nghiệp, nông thôn. 

 - Tăng cường áp dụng các công nghệ, tiến bộ khoa học vào quản lý nông 

thôn mới như: xây dựng cơ sở dữ liệu nông thôn mới cho các xã, huyện, tỉnh. 

Cập nhật, quản lý và truy tìm dữ liệu nhanh, tiện ích. 

IV.2.5. Giải pháp hợp tác 

- Vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

- Tranh thủ hỗ trợ vốn và vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các 

đối tác phát triển quốc tế để tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. 

- Quan tâm đúng mức tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các 

nội dung về phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở 

nông thôn. Tích cực hỗ trợ các xã đạt chuẩn về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục 

thể thao. Xây dựng các các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; 

hướng dẫn xây dựng và thực thi hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, phát 

huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm; tổ chức nhân dân 

tham gia bảo đảm an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, xây 

dựng xóm làng xanh, sạch, đẹp. 

- Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất 

hàng hóa. Củng cố và đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, phát triển đa dạng 

các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn. Tạo cơ sở thuận lợi cho kinh tế tập 

thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại và doanh nghiệp ở nông thôn phát triển. Xây 

dựng cơ chế, chính sách thu hút mạnh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, sử dụng nhiều lao động để tạo nhiều việc 

làm mới cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh liên kết chặt 
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chẽ giữa “4 nhà”, tạo sự chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế hộ gia đình 

ở nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng kế hoạch, quy 

hoạch. 

- Tăng cường hợp tác giữa các ban ngành, đoàn thể của từng xã trong xây 

dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể: 

Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên,...và người dân trong việc xây dựng 

nông thôn mới, vệ sinh môi trường nông thôn, đường làng, ngõ xóm cũng như ý 

thức cho người dân hiểu được vai trò của xây dựng nông thôn mới. 

IV.2.6. Nâng cao năng lực và xây dựng cơ sở hạ tầng 

 - Củng cố nâng cao chất lượng tố chức cơ sở Đảng, vai trò của chính 

quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu 

sắc về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của các tố chức cơ sở Đảng ở nông thôn; xây dựng tổ chức cơ sở đảng 

trong sạch, vững mạnh bảo đảm vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh 

đạo toàn diện kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng. Chú trọng làm tốt 

công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền. 

Xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh, 

hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. 

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của 

ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

  - Hiện nay nhận thức, ý thức của một số cán bộ và người dân về Chương 

trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Theo đánh giá của Ban chỉ 

đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện tại nhiều 

người dân không hiểu mục tiêu xây dựng nông thôn mới, họ cho rằng công việc 

này là của nhà nước; nhà nước có trách nhiệm đầu tư xây dựng, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho người dân; vì vậy, họ háo hức, trông chờ sự thay đổi 

từ nhà ra phố dựa trên sự đầu tư về kinh phí của nhà nước chứ không phải sự 

thay đổi từ tự thân của chính mình, bằng sự nỗ lực của chính mình. Cho nên, 
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việc làm đầu tiên và đáng quan tâm nhất là cải thiện nếp nghĩ, làm chuyển biến 

và nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ của họ trong việc 

xây dựng nông thôn mới. 

- Đảm bảo đủ số lượng cán bộ công chức gồm cán bộ trong biên chế và 

cán bộ hợp đồng từ nay đến giai đoạn 2020, phục vụ mục tiêu thực hiện  

- Đẩy mạnh và ưu tiên đào tạo chuyên môn về môi trường cho các cán bộ 

đang làm công tác nông thôn mới tại các địa phương và cơ quan quản lý thực 

hiện chương trình nông thôn mới. Đa dạng hóa phương thức đào tạo để nhanh 

chóng đáp ứng được các yêu cầu về đội ngũ cán bộ làm công tác nông thôn mới. 

- Tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp và nâng cấp Ban 

chỉ đạo Nông thôn mới cấp xã, huyện với chức năng thực hiện các hoạt động về 

nông thôn mới; tổ chức tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng quản lý nông 

thôn mới.  

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cần được các cấp 

triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung tập huấn tập trung vào việc quán triệt 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; chức 

năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, bộ máy quản lý, điều hành Chương trình; 

hướng dẫn lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; quy trình triển khai 

thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất 

nâng cao thu nhập cho nông dân,...  

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở: Sau khi đã có sự 

thống nhất giữa người dân ở nông thôn, chính quyền ở cơ sở và sự thẩm định 

của chính quyền cấp trên về chương trình, nội dung xây dựng nông thôn mới 

phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán của các huyện, xã, địa 

phương nào không theo kịp phong trào thì cán bộ chủ chốt phải có những hình 

thức kỷ luật như chuyển công tác mới. Đó cũng là giải pháp khắc phục, hạn chế 

một bộ phận cán bộ cấp cơ sở hiện nay còn thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, 

trình độ, năng lực, sức khỏe chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
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- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn:  

 + Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội 

vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và 

vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hệ 

thống bưu chính viễn thông ... Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí 

gần đạt được tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và cho các xã có khả năng sớm 

đạt xã nông thôn mới. Thực hiện công khai cơ cấu các nguồn kinh phí đầu tư đối 

với các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn để người dân thảo luận, tự 

nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của. 

 + Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các 

trạm y tế; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh 

Chương trình kiên cố hoá trường học, đầu tư trang thiết bị dạy và học theo 

hướng hiện đại. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao ở nông thôn. 

Đầu tư xây dựng một số chợ đầu mối ở những nơi thuận lợi và có điều kiện để 

giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

 + Thực hiện tốt dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện trung áp trên địa bàn. 

Xây dựng các mô hình quản lý điện nông thôn, quan tâm giảm thất thoát điện 

năng. Tập trung xây dựng mới và cải tạo hồ, đập, trạm bơm để cấp nước phục 

vụ sản xuất, ưu tiên hoàn thành việc kiên cố hoá kênh mương, các công trình 

thủy lợi trọng điểm ở những vùng khó khăn về nguồn nước. 

 + Xây dựng kết cấu hạ tầng các khu sản xuất tập trung: trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản, 

làng nghề thủ công, xây dựng các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ sinh học. Đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học - công 

nghệ, công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng về khoa học kỹ thuật nông nghiệp 

tiên tiến, hiện đại cho nông dân. Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đề án, 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội.   
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 - Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội, môi trường 
 + Tiếp tục củng cố tổ chức mạng lưới y tế cơ sở, hoàn thiện và nâng cao 
các dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Có chính sách thu 
hút động viên khuyến khích đối với bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã, duy trì 
và phát triển lực lượng y tế thôn, làng. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, chính 
sách khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 
tuổi; làm tốt công tác y tế dự phòng. Đẩy mạnh thực hiện y tế học đường, bố trí 
đủ cán bộ y tế trong các trường học ở nông thôn. 
 + Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Khuyến khích và 
tạo điều kiện phát triển quỹ khuyến học ở nông thôn; vận động học sinh trong 
độ tuổi được đến lớp, hạn chế lưu ban, bỏ học nhằm duy trì tốt kết quả phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phấn đấu 
đạt chuấn phố cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 
 + Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động khu vực 
nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư 
nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, 
tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị văn hoá vật thế 
và phi vật thể. Nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá” trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, làng văn 
hoá, khu dân cư văn hoá. 
 + Tập trung triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn. Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi, 
quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước. Tăng cường các hoạt động bảo 
vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, nhất là việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh không có hệ thống xử lý nước thải, rác thải, gây ô nhiễm môi 
trường. Tiến hành quy hoạch nghĩa trang và thực hiện đúng theo quy hoạch đối 
với các xã chưa có nghĩa trang hoặc có nghĩa trang nhưng chưa đảm bảo về yếu 
tố môi trường. 
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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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MỘT SỐ ẢNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA 

 

Ảnh 1: Khảo sát tiêu chí chợ nông thôn 

 

Ảnh 2: Khảo sát chợ tại xã Thanh Chăn 
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Ảnh 3: Khảo sát về chuồng trại trong chăn nuôi 

 

Ảnh 4: Khảo sát tiêu chí về y tế tại huyện Điện Biên 
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Ảnh 5: Khảo sát tiêu chí về y tế tại Na Sang huyện Mường Chà 

 

Ảnh 6: Khảo sát tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa 
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Ảnh 7, 8: Khảo sát tiêu chí về giao thông 
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Ảnh 9, 10: Khảo sát tiêu chí môi trường 
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Ảnh 11: Khảo sát tiêu chí về thu nhập 

 

Ảnh 12: Khảo sát về tiêu chí tổ chức sản xuất tại hợp tác xã thủy sản Thanh 
Chăn huyện Điện Biên 
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Ảnh 13: Khảo sát tại xã Sa Lông huyện Mường Chà 

 

Ảnh 14: Khảo sát về tiêu chí thủy lợi 
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Ảnh 15, 16: Khảo sát tiêu chí về nhà ở dân cư 
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Ảnh 17: Khảo sát xã Thanh Luông huyện Điện Biên 

 

Ảnh 18: Khảo sát tại khu vực xã Mường Lạn – H. Mường Ảng 

 


