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NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội,  Quốc phòng - an ninh năm 2008; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Lào Cai, về 
việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho 

huyện Bảo Thắng; 

Sau khi nghe báo cáo số 335/BC-UBND ngày 10/12/2008 của UBND huyện, về kết quả 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng nhiệm vụ năm 2009; 

báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến của các vị đại biểu HĐND huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc 

phòng - an ninh năm 2008; phương hướng nhiệm vụ năm 2009 của UBND huyện trình tại kỳ 

họp, với các nội dung chủ yếu sau: 

I - Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008: 

1. Phát triển kinh tế: 
1.1 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,94%; 

1.2 - Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - 

xây dựng và thương mại - dịch vụ: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,48%; nông - lâm - thủy 

sản chiếm 28,13%; thương mại - dịch vụ 16,38%; 

1.3 - Thu nhập bình quân đầu người đạt 9,49 triệu đồng/người/năm; 

1.4 - Về sản xuất nông - lâm - thủy sản: 

- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 30,58 triệu đồng; 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 34.564 tấn, đạt 101,38% kế hoạch, tỉnh; 98,5% kế 
hoạch huyện; tăng 1,85% so với năm 2007; 

- Tổng sản lượng chè búp tươi 4.620 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,96% so với năm 2007; 

- Thực hiện trồng chè mới 37,67 ha, đạt 61,6% kế hoạch năm. 

- Tổng đàn gia súc: Trâu 15.382 con, đạt 100,54% kế hoạch tỉnh, tăng 3,68% so với năm 

2007; bò 4.581 con, đạt 82,35 kế hoạch, bằng 91,68% so với năm 2007; 

- Tổng đàn lợn 85.298 con, đạt 104,47% kế hoạch tỉnh giao, tăng 2,63% so với năm 2007; 



- Diện tích nuôi thủy sản 628,32 ha; sản lượng cá thịt 1.055 tấn, tăng 5,5% so với năm 

2007; 

- Trồng rừng mới 1.367,8 ha; trong đó rừng kinh tế 965 ha; rừng phòng hộ 30 ha; rừng 

biên giới 30 ha; trồng phân tán (cây LNXH) là 342,8 ha. 

1.5 - Giá trị sản xuất công nghiêp - TTCN địa phương 53.753 triệu đồng, đạt 139% kế 
hoạch. 

1.6 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 28.536 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch tỉnh, 

109% kế hoạch huyện, tăng 12% so với năm 2007; 

- Thu ngân sách địa phương đạt 159.747 triệu đồng, bằng 117% dự toán tỉnh giao; 93,5% 

dự toán huyện giao. 

- Chi ngân sách địa phương: đạt 159.747 triệu đồng, bằng 117% so dự toán tỉnh giao, 

111% dự toán huyện giao. 

2. Phát triển văn hóa - xã hội: 

2.1 - Giáo dục & Đào tạo: 

- Tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đi học đạt 99,5%; duy trì phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập 

THCS ở 15/15 xã, thị trấn; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi tiểu học đạt 95,04%; THCS đạt 

97,76%; 

- Duy trì 6 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. 

- Mở 25 lớp bồi dưỡng dạy nghề cho 1.096 lượt người tham gia. 

- Tổ chức bồi dưỡng công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cho 3.841 lượt cán bộ quản lý 

cơ sở, đạt 199% kế hoạch tỉnh giao. 

2.2 - Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em: 

- Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%; 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 26%; giảm 3% so với năm 2007; 

- Giảm tỷ lệ sinh 0,4%o; 

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 1%; 

- Xây dựng 2 đơn vị đạt chuẩn y tế quốc gia, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y 

tế lên 8 đơn vị. 
2.3 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,1%, hết năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 18%. 

2.4 - Văn hóa - Thông tin: 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 65,3%; 

- Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 38%; 

- Tỷ lệ cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa là 95%; 

- Xây dựng mới 16 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, nâng số thôn, bản, tổ dân phố có 

nhà văn hóa từ 150 đơn vị năm 2007 lên 166 đơn vị năm 2008. 

II - Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009: 

A. Về phát triển kinh tế: 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,5%, trong đó nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 6%; 

công nghiệp - TTCN, XDCB tăng 23,91%; thương mại - dịch vụ tăng 11,2%. (Nếu loại trừ 

công nghiệp Trung ương thì tốc độ tăng trưởng đạt 10,41%). 

2. Thu nhập bình quân đầu người: 10,901 triệu đồng. 

3. Tỷ trọng các ngành kinh tế: Nông - lâm nghiệp, thủy sản 26,65%; CN - TTCN và 

XDCB 57,08%; thương mại - dịch vụ 16,28%. (Nếu loại trừ công nghiệp Trung ương thì cơ cấu 

tương ứng là 46,07%; 25,79%; 28,14%). 

4. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản: 

- Gieo cấy: 4.414 ha ruộng nước (vụ xuân 2.087,35 ha, vụ mùa 2.326,98 ha), trong đó 

thâm canh 2.062 ha; giống kỹ thuật trên 90% tổng diện tích. 

- Gieo trồng 3.374 ha ngô. 

- Tổng diện tích tăng vụ được hưởng chính sách là 150 ha. 



- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.196 tấn, trong đó: thóc 23.287 tấn; ngô 12.809 

tấn; 

- Sản lượng chè búp tươi đạt 8.322 tấn. 

- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 34 triệu đồng trở lên (KH tỉnh giao là 28 triệu 

đồng). 

- Tổng diện tích rừng trồng mới 1.300 ha, trong đó: Trồng rừng mới tập trung 1.000 ha 

(rừng kinh tế); trồng rừng phân tán 300 ha. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,5%. 

- Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh đàn đại gia súc, gia cầm theo hướng mở rộng quy 

mô, nâng cao chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa (đàn trâu: 15.950 con; đàn bò: 5.040 

con; đàn lợn: 107.280 con; đàn gia cầm: 938.000 con). 

- Khai thác sử dụng tối đa 628,32 ha diện tích ao hồ để nuôi thả cá, sản lượng đạt 1.350 tấn 

cá thịt. 
5. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản lượng tiểu thủ công nghiệp địa phương 

phấn đấu đạt 60.000 triệu đồng (giá cố định 1994). 

6. Thu chi ngân sách: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt:  26.048 triệu đồng; 

Tổng thu ngân sách địa phương:    126.501 triệu đồng; 

Tổng chi ngân sách địa phương:    126.501 triệu đồng. 

7. Về xây dựng cơ bản: Sử dụng tối đa và hiệu quả vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch giao. 

B. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội: 

1. Giáo dục - Đào tạo: 

- Huy động trẻ em trong độ tuổi đi học đạt 99,6%; 

- Tiếp tục duy trì củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi và 

THCS ở 15 xã, thị trấn; 

- Duy trì 6 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I; xây dựng mới 05 trường đạt chuẩn quốc 

gia trong năm 2009, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 11 trường. 

- Duy trì 15/15 trung tâm học tập cộng đồng. 

2. Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình: 

- Duy trì 8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xây dựng mới 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 

nâng số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế lên 10 đơn vị. 
- Tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 98%. 

- Tỷ lệ giảm sinh: 0,4%o. 

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3: 1%. 

- Giảm 2,5% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 

tuổi xuống còn 23,1%. 

- Duy trì 100% số xã, thị trấn có bác sỹ phụ trách. 

- Tăng cường nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dân số, kế hoạch 

hóa gia đình và chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng sâu vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn. 

3. Xóa đói giảm nghèo: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%. 

4. Giải quyết việc làm mới cho 1.503 lao động. 

5. Văn hóa - thông tin - thể thao: 

- Tỷ lệ hộ được nghe Đài TNVN: 90%; 

- Tỷ lệ hộ được xem Đài THVN: 75%; 

- Số buổi phát tin TH huyện 288 buổi; 

- Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu văn hóa: 72,32% 

(17.949 hộ); Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 58,14% (150 đơn vị); Tỷ lệ cơ 

quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa: 95% (166 đơn vị); 



- Sử dụng hiệu quả vốn chương trình tăng cường thiết chế văn hóa và huy động nguồn nội 

lực của nhân dân để đầu tư xây dựng 31 nhà văn hóa thôn bản, khu phố trở lên; 

6. Thực hiện tuyển quân: 100% kế hoạch tỉnh giao. 

C. Về môi trường: 

- Tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: Khu vực thành thị là 95%; khu vực 

nông thôn là 75%. 

Điều 2. HĐND huyện giao cho 
- UBND huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 

18/12/2008./. 

 

                                                                 CHỦ TỊCH 
 (đã có) 

                                                           Đặng Phi Vân 
 

 


