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NGHỊ QUYẾT  
Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển  

Kinh tế - Xã hội năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
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Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; 

Căn cứ quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007 của HĐND 

huyện Sa Pa v/v phê chuẩn kết quả thực hiện phát triển KT - XH năm 2007; 

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2008;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 1259/TTr-UBND ngày 18/12/2008 của UBND 

huyện v/v đề nghị phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 

năm 2008; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008; Các Báo cáo Thẩm tra của các 

Ban HĐND huyện và các ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ 

họp; 

HĐND huyện Sa Pa khoá XVII kỳ họp thứ 11, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2008 

như sau: 
Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm đạt 3.881/3.954 ha = 98,1 

% KH huyện giao, giảm 73 ha so với năm 2007. Tổng sản lượng lương thực có 

hạt đạt 14.173 tấn = 93,5 % KH huyện giao = 96 % KH tỉnh giao, giảm 718 tấn 

so với CK.  

Tổng đàn gia súc toàn huyện năm 2008 là 38.247 con tăng 1.255 con so với 

năm 2007. Trong đó đàn lợn tăng 27,2 %; đàn trâu giảm 28 %; đàn bò giảm 9,5 

%; đàn dê giảm 1,8 %, đàn ngựa giảm 39,4 %; Đàn gia cầm toàn huyện hiện có 

90.022 con, tăng 3.022 con và tăng 8,8 % so với năm 2007.  



Bảo vệ, chăm sóc, trồng mới rừng đạt 100% KH giao (Bảo vệ rừng 

36.830,3 ha, trồng mới 300 ha rừng).  

Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2008 đạt 9,5 tỷ 

đồng = 86,3 % KH giao giảm 2 tỷ đồng so với CK năm 2007 (trong đó công 

nghiệp khai thác đạt 1.243 triệu đồng; công nghiệp chế biến đạt 8.281 triệu 

đồng).  

Doanh thu từ Du lịch – Dịch vụ năm 2008 đạt 172 tỷ đồng = 95,5 % KH; 

Thu từ phí thăm quan 1.600 triệu đồng đạt 80,5 % KH, giảm 106 triệu so cùng 

kỳ năm 2007. 

Năm 2008 thu ngân sách của huyện đạt chỉ tiêu KH giao, tổng thu ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn đạt 28.864 triệu đồng = 102,3 % KH huyện giao, 

bằng 116,8 % KH tỉnh giao. Thu từ tiền sử dụng đất đạt 5,2 tỷ đồng = 70 % KH 

huyện giao = 104 % KH tỉnh giao. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương cả 
năm đạt 134.392,5 triệu đồng = 112,8 % KH giao huyện giao = 142 % KH tỉnh 

giao; Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008 đạt 134.392,5 triệu đồng = 

112,8 % KH huyện giao = 138,8 % KH tỉnh giao. 

Tỷ lệ huy động trẻ trong độ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99,9 %; tỷ lệ chuyển 

lớp, xét công nhận tốt nghiệp đều đạt 98 % trở lên. Số học sinh tốt nghiệp THPT 

năm học 2007- 2008 là 155/214 = 72,4 %, tăng 17,7 % so với năm học 2006 - 

2007.  

Năm 2008 khám chữa bệnh cho 108.336 lượt người = 114% KH (tăng 28 % 

so với năm 2007). Cấp 15.747 thẻ BHYT cho người nghèo. Điều trị nội trú cho 

6.505 lượt người = 100 % KH (tăng 4 % so với năm 2007). Số trẻ dưới 1 tuổi 

được tiêm chủng đầy đủ là 1.271 em = 72 % KH; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 

tuổi ước còn 29,3 % giảm 2,4 % so với năm 2007.  

Công nhận làng bản văn hóa cho 41 thôn bản, 4.800 hộ đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa = 100 % KH giao, tăng 100 hộ so với CK. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 giảm 2,73 % đạt 54,6 % KH; tỷ lệ hộ nghèo còn 

lại là 26,91 %. 

 Triển khai thực hiện dự án 134, hỗ trợ kinh phí (bù trượt giá 2 triệu 

đồng/hộ của năm 2007) làm nhà ở, xoá nhà tạm tại 11 xã cho 207 hộ nghèo = 

100 % KH giao. Vận động được 111/ 389 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao 

phát sinh trong cơn bão số 4 di chuyển đến nơi an toàn; Nghiệm thu, thanh quyết 

toán và giải ngân cho 30 hộ với tổng kinh phí là 150 triệu đồng = 100 % KH 

giao. 

Trên địa bàn toàn huyện có 605 hộ = 3.250 khẩu tại 47 thôn, bản của 13 xã 

theo đạo Tin lành (tăng 69 hộ với 350 khẩu, 01 thôn so với CK).  



Hoàn thành việc giao nhận tân binh đợt 1/2008 tổng số 75 đ/c đạt 100 % KH 

giao. Sơ tuyển và khám sức khoẻ quân sự cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 

2009 đạt 100 %KH.  

Điều 2. Nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2009 với các tiêu chí sau: 

1/ Về kinh tế: 
- Cơ cấu kinh tế: Thương mại du lịch 61,5 %; Nông lâm ngư nghiệp 26,5 

%, Công nghiệp – TTCN, XDCB 12 %. 

- Hệ số sử dụng đất: 1,28 lần; Tổng sản lượng lương thực có hạt: 14.848 

tấn; Trồng mới 510 ha rừng; Tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 66,4 %. 

 - Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 12 tỷ đồng; Số xã có điện là 

18/18 xã, thị trấn; tỷ lệ hộ dùng điện 50 %;  tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch là 

83,35 %. 

- Lượng khách du lịch 380.000 lượt người. Doanh thu từ du lịch – dịch vụ đạt 
212 tỷ. 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện phấn đấu đạt 24.820 triệu đồng. 

- Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 98.186 triệu đồng.  

- Tổng chi ngân sách địa phương:  98.186 triệu đồng. 

2/ Về xã hội: 
- Giáo dục đào tạo: Tiếp tục duy trì bền vững kết quả PCGD tiểu học chống 

mù chữ, PCGD Tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS tại 18/18 xã. Tỷ lệ huy 

động trẻ em trong độ tuổi 6 - 14 tuổi đến trường là 99,9 %. Số trường học đạt 

chuẩn Quốc gia là 05 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 09 trường. 

- Giải quyết việc làm: Số LĐ được giải quyết việc làm mới trong năm là 

910 người. Tỷ lệ lao động được đào tạo trong năm là 12 %. 

- Xoá đói giảm nghèo: Số hộ đói nghèo giảm trong năm là 294 hộ, tỷ lệ hộ 

đói nghèo giảm trong năm là 4 % trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 23,07 %.  

- Y tế – DSGĐ&TE: Đảm bảo tỷ lệ 42,68 giường bệnh/1 vạn dân; Tỷ lệ trẻ 
em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 96 %; Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi suy dinh 

dưỡng giảm 0,17 %. Xây dựng 2 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế nâng tổng 

số trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 9 trạm.  

- Văn hoá, Truyền thanh, truyền hình: 

+ Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá là 5.000 hộ tăng 1,13 % so với năm 

2008.  

+ Số làng bản văn hoá là 44 làng bản, có 75 % khu dân cư đạt khu dân cư 

tiên tiến.  

+ Tỷ lệ hộ được nghe đài TNVN 65 %; Tỷ lệ hộ được xem truyền hình 

66,72 %. 



Điều 3.  Hội đồng nhân dân huyện giao cho 

- UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này. 

- Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Sa Pa khoá XVII - kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 24 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông 

qua./. 

 

                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                                (Đã ký)                                                          
                                                                       Nguyễn Văn Phúc 

 
 


