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CHỈ THỊ 
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước huyện Bảo Thắng năm 2008 
  

 
Năm 2008 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng 

lần thứ XXV và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2006 - 2010, 06 chương 
trình trọng tâm với 16 Đề án, các Nghị quyết chuyên đề của huyện và các Chương trình hướng 
về cơ sở của tỉnh giai đoạn 2007 - 2010, được xác định là năm tăng tốc tạo ra bước phát triển 
mới trên nhiều lĩnh vực, có yếu tố quyết định thực hiện các mục tiêu tiến đến năm 2010. UBND 
huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở dự báo kết quả đạt 
được năm 2007, từ đó phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy những 
thành quả đã đầu tư và đạt được từ những năm trước, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so 
sánh của địa phương để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2008 với những nội dung chủ yếu sau: 

 
A - NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008 
I. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế 
Tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đang áp 

dụng trên địa bàn và đề án, dự án trọng tâm giai đoạn 2006 - 2010 đã được phê duyệt nhằm 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu GDP năm 2008 tăng 17,5 -
18,5%; trong đó giá trị tăng thêm của ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản phấn đấu tăng trên 
7,5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng trên 30%; ngành dịch vụ tăng trên 17%. 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp. Tập trung thực hiện có hiệu 
quả chương trình thâm canh, tăng vụ và áp dụng giống mới, khoa học kỹ thuật để tăng năng 
suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập 
trung, có quy mô, gắn với công tác thú y, kiểm soát dịch bệnh để phát triển bền vững và an 
toàn, khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và thu hút 
đầu tư xây dựng cơ sở chế biến lâm sản. 

Đảm bảo tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn 
huyện, đặc biệt là các dự án tại cụm công nghiệp Tằng Loỏng, dự án đường xuyên Á... Tập trung 
đẩy mạnh tiến độ quy hoạch các cụm tiểu thủ công nghiệp (khu vực Gia Phú - Xuân Giao; thị 
trấn Phố Lu...), đồng thời duy trì và phát triển các ngành; nghề tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là 
sản xuất các sản phẩm phục vụ cho công nghiệp, khuyến khích các hộ gia đình, hợp tác xã, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đáp ứng nhu 
cầu tại chỗ. 

Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huy động nguồn nội lực của huyện để tập 
trung đầu tư xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh, huyện. Sử dụng có hiệu quả 
tất cả các nguồn lực trên địa bàn. 

Tạo điều kiện thuận lợi của để phát triển thương mại, dịch vụ vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 
Phát huy hiệu quả lợi thế của huyện về hoạt động thương mại, dịch vụ cung cấp cho các thị 
trường lớn như Hà Khẩu - Trung Quốc, thành phố Lào Cai, Cụm công nghiệp Tằng Loỏng và là 
đầu mối thương mại với một số địa phương khác trong tỉnh. 

 
2. Nhiệm vụ về văn hoá - xã hội. 
Tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành năm 2007 gắn với các 



đề án, nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện, đặc biệt là các chính sách xã hội hoá về lĩnh vực 
giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao để huy động tối đa nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng giáo 
dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển phong trào văn hoá, thể thao trên địa bàn. 

Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Tiếp 
tục tạo bước chuyển mới đối với các lĩnh vực giáo dục - đào tạo. 

Củng cố và phát triển mở rộng trường nội trú, bán trú để thu hút con em  các dân tộc thiểu 
số đến trường. 

Tăng cường cán bộ y tế, thiết bị và dụng cụ y tế cho tuyến xã, tổ chức cán bộ y tế lưu động 
để đủ sức khám và chữa bệnh cho đồng bào. Kiểm soát an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

Duy trì văn hoá và bảo tồn văn hoá cổ truyền của các dân tộc, cải tạo phong tục tập quán 
lạc hậu, xây dựng văn hoá cộng đồng thôn, bản, xã lành mạnh. Tổ chức phong trào thể thao 
truyền thống, quần chúng của từng địa phương để phát triển. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tập 
trung cho chuyển dịch kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. 

Tập trung hơn nữa công tác giảm nghèo theo hướng tạo sự chủ động của người dân để tự 
vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như: Chính 
sách khám, chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở, cho vay vốn ưu đãi,... 

Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc; đặc biệt tệ nạn ma tuý, mại dâm, tai nạn giao 
thông, học sinh vi phạm pháp luật, tự tử, khiếu kiện nổi cộm. 

 
3. Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. 
Phát triển mạnh trồng rừng kinh tế, rừng cảnh quan, rừng biên giới. 
Khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn. 
Tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thực hiện tốt công 

tác bảo vệ môi trường tại cụm Công nghiệp Tằng Loỏng. Từng bước giải quyết tình trạng ô 
nhiễm môi trường ở các khu vực bệnh viện, khu đông dân cư và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
tập trung. 

Đẩy mạnh công tác phòng tránh tác động xấu của thiên tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục 
hậu quả xấu do thiên tai gây ra. 

 
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng 

chống tham nhũng. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế 'một cửa' tại huyện, xã và các 

cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà 
nước. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình các thủ tục hành 
chính. Tăng cường công tác giám sát cộng đồng ở cơ sở. 

Tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đối với tất cả các cơ quan nhà nước quản lý cấp huyện, thực hiện thí điểm đối với cấp xã; 
Tăng cường cơ chế phân cấp quản lý tài chính đối với các Trường tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí; Chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện về phòng, chống 
tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các chế độ, tiêu chuẩn định mức của Nhà 
nước. Trong đó, tập trung các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách, 
quản lý tài sản công... 

 
II - Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
Các ngành, xã, thị trấn tổ chức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 
phải gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), mục tiêu Nghị quyết Đại 



hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng khoá XXV, các chương trình, đề án, Nghị quyết chuyên đề của 
huyện; đồng thời có xem xét, điều chỉnh cho phù hợp phát triển thực tế hai năm qua, dự báo 
những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2008 và những năm tiếp
theo. 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 xây dựng theo định hướng: Huy động cao độ nguồn 
lực của huyện, triệt để thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh chống lãng phí, thất thoát ngân sách nhà 
nước. Cân đối nguồn lực đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện. 

Trên cơ sở đó, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cần chú ý một số nội 
dung cơ bản sau: 

 
1. Xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 phải theo hướng tích cực: Bám sát dự báo 

tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đúng chính sách, chế độ; đồng thời có các giải 
pháp hiệu quả, hợp lý trong việc quản lý thu theo Luật Quản lý thuế, xử lý tích cực và có hiệu 
quả các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại, tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Dự toán thu ngân sách (không kể thu tiền sử dụng đất, thu quản lý ngân sách và các khoản 
thu đóng góp) tăng tối thiểu 17% so với ước thực hiện năm 2007 (sau khi đã loại trừ các khoản 
thu phát sinh năm 2007). 

 
2. Xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương: 
2.1. Các xã, thị trấn căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; căn cứ nguồn thu 

ngân sách địa phương được hưởng theo ngân sách, tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp 
chính quyền địa phương, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai 
đoạn 2007 - 2010 theo quy định tại Quyết định số 87/2006/QĐ - UBND tỉnh để xác định nguồn 
được chi của ngân sách địa phương. Dự toán chi ngân sách địa phương phải tập trung thực hiện 
các chương trình, đề án trọng tâm của huyện, xã; ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
ứng dụng khoa học, công nghệ, văn hoá, y tế và giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. 

2.2. Các đơn vị dự toán ngân sách căn cứ vào nguồn thu được để lại đơn vị theo quy định; 
định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương; các chính sách, chế độ hiện hành và nhiệm vụ 
được giao năm 2008 để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách. 

2.3. Trong dự toán chi đầu tư phát triển: Đề nghị bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: 
Thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình; bảo đảm 
vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp; bảo đảm vốn cho công tác quy hoạch và chuẩn bị 
đầu tư; phần còn lại bố trí cho các dự án, công trình mới, quan trọng, trong đó ưu tiên vốn các 
dự án, công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, khắc phục hậu quả 
thiên tai... 

2.4. Năm 2008, thực hiện tốt việc khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Danh mục dự án, 
mức vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Hoàn trả đủ các khoản đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh các năm từ 2007 trở về trước. Sau
khi bố trí đủ nguồn để trả ngân sách tỉnh mới được sử dụng vốn cho các mục đích khác. 

- Chi cho công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng, đầu tư 
cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: Nền và mặt đường, vỉa hè, cấp thoát nước nhằm tạo quỹ đất để 
khai thác nguồn thu. 

San tạo mặt bằng và xây dựng các công trình phụ các điểm trường thuộc chương trình kiên 
cố hoá trường, lớp học. 

Chi thực hiện nhiệm vụ về quản lý đất đai: Khảo sát, đo đạc, lập các loại bản đồ về đất đai; 
đánh giá phân hạng đất; lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và 
các hoạt động địa chính khác. 

Ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản, có tính chất xây dựng 
cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã đã quyết toán hoặc chuyển tiếp từ năm trước. 

Số tiền còn lại bố trí để hỗ trợ làm nhà ở cho giáo viên và học sinh bán trú; xây dựng, sửa 



chữa trụ sở và trạm xá xã; xây dựng hạ tầng du lịch; xây dựng đường giao thông; kiến thiết thị 
chính và các công trình phục vụ công cộng, sửa chữa lớn trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp do huyện quản lý. 

2.5. Các đơn vị, địa phương khi xây dựng dự toán ngân sách phải xây dựng phương án tạo 
nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính. 

2.6. Ngân sách các cấp bố trí dự phòng ngân sách tối thiểu theo mức quy định tại Quyết 
định số 87/2006/QĐ - UBND tỉnh để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện 
những nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

2.7. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, các cấp, các ngành, 
các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể kết quả 
chi tiêu ngân sách năm 2007; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác báo cáo tài chính, 
tự kiểm tra và công tác công khai tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tiến 
hành xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện 
và kiến nghị. 

2.8. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, phải quán triệt thực hiện 
chương trình hành động của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí và phòng, chống tham nhũng; bảo đảm dự toán ngân sách được xây dựng đúng chế độ, 
tiết kiệm và có hiệu quả. 

 
B - TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
1. Về tiến độ xây dựng kế hoạch: 
 - Các ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách năm 2008 và gửi báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 07 
tháng 7 năm 2007 để tổng hợp theo quy định. 

- Từ ngày 08 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2007 Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 để báo cáo cấp có thẩm 
quyền theo quy định. 

- Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2007 Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo 
cấp có thẩm quyền và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách năm 2008, trình UBND huyện xem xét phê duyệt và gửi cho Sở Kế hoạch & Đầu tư trước 
ngày 13 tháng 7 năm 2007 theo quy định. 

- Trước ngày 10 tháng 12 năm 2007; trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và 
hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách năm 2008 cho các ngành, địa phương, Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn 
chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 của huyện để báo cáo 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch và dự toán ngân 
sách năm 2008 cho các ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

Trước ngày 20 tháng 12 năm 2007, UBND huyện giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách năm 2008 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2007 UBND xã, thị trấn hoàn thành việc giao kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc, các thôn 
bản trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn. 

 
2. Về phân công thực hiện: 
a) Phòng Tài chính- Kế hoạch: 
- Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2008. 
- Chủ trì, phối hợp Phòng Hạ tầng Kinh tế, Phòng Kinh tế, Phòng Dân tộc, UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan liên quan dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản,  các Chương trình mục 
tiêu quốc gia, Chương trình 135 (giai đoạn II), dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Tổng hợp dự 
toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, các đơn vị liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán thu 
ngân sách nhà nước; dự toán ngân sách địa phương. 



- Làm việc với các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách, danh mục chi đầu tư phát triển và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2008. 

b) Các phòng, ban, ngành, đơn vị: 
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch và phát triển kinh tế- xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2008 thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
- Các phòng, ban, ngành quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo với các Sở, ngành của tỉnh có liên quan về dự kiến nhiệm vụ, 
mức kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008. 

- Các phòng, ban, ngành theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có 
thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, các 
cơ chế hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành do cấp thẩm quyền ban 
hành. 

c) UBND các xã, thị trấn: 
Tổ chức và chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ làm công tác kế hoạch, cán bộ Ngân sách xã phối hợp 

với các chức danh chuyên môn của địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Họp thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương 
trước khi trình huyện. 

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm. Là cơ sở đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các
ngành năm 2007; UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; 
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ 
chức thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lê Quang Minh 
 


