
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁT XÁT 

_____________ 

Số: 03/2007/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Bát Xát, ngày 25 tháng 7 năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007 

Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007 
Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách lần 1 năm 2007 

(Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 2007) 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Sau khi xem xét Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 13/7/2007 và Tờ trình số 127/TTr - UBND 

ngày 13/7/2007 của UBND huyện Bát Xát và báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 của Ban kinh tế - xã hội 
trình tại kỳ họp, ý kiến của các đại biểu tham gia kỳ họp. 

HĐND huyện Bát Xát khóa XVI kỳ họp thứ 8, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007, phương 
hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch 
và dự toán ngân sách lần 1 năm 2007 như báo cáo và tờ trình của UBND huyện: 

 
I - Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007 
Sáu tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao trên 13% so với cùng kỳ. Các chỉ 

tiêu đều đạt và vượt so với nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật nhất là các lĩnh vực sau: 
 
1. Về nông nghiệp: Mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch lở mồm long móng, dịch rầy nâu 

nhưng sản xuất nông nghiệp đã có sự phát triển cao; Tổng sản lượng lương thực tăng 4,2% so 
với cùng kỳ năm 2006, diện tích cây trồng tăng vụ đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, sản 
xuất vụ đông xuân 2006 - 2007 đã đạt được thắng lợi lớn ngoài việc đem lại thu nhập cho nhân 
dân đã làm thay đổi nhận thức một bộ phận nhân dân trong sản xuất tăng vụ, đã hình thành các 
vùng lúa đặc sản. Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn đã đi vào cuộc sống 
và được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhân dân đã mạnh dạn vay vốn về phát triển chăn nuôi đại 
gia súc, nhiều mô hình mới được áp dụng đem lại kết quả tốt để nhân ra diện rộng đem lại thu 
nhập cao cho người lao động. 

 
2. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: Có bước phát triển mạnh và vững chắc, 

hoạt động của doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn đã tạo đà cho phát triển các dịch vụ 
phục vụ cho công nghiệp. Các doanh nghiệp dân doanh đã mạnh dạn đầu tư vào huyện với số 
vốn trên 100 tỷ đồng để xây dựng thủy điện. Giá trị tiểu thủ công nghiệp tăng cao trên 31% so 
với năm 2006. 

 
3. Về xây dựng cơ bản: Các công trình được khẩn trương thực hiện và có giá trị khối lượng 

thực hiện lớn gần 16 tỷ đồng. 
 
4. Về tài chính tín dụng: Thu ngân sách đạt cao 4,4 lần so với cùng kỳ, dư nợ của các ngân 



hàng đạt cao trên 135 tỷ đồng và là năm đầu ngân hàng đã cho các hợp tác xã vay vốn tín dụng. 
 
5. Về văn hóa - xã hội: Hoạt động văn hóa - xã hội luôn bám sát vào các hoạt động của địa 

phương góp phần đạt được thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; công tác chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân được làm tốt, thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS vượt tiến độ đề ra (1 xã), đồng thời 
việc tổ chức xét, thi tốt nghiệp cuối cấp học đảm bảo đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng 
học sinh. 

 
6. Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công 

tác quân sự quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác 
đối ngoại được củng cố, thực hiện tiếp nhận các dự án đầu tư của các tổ chức ngoài nước đầu tư 
vào huyện. 

 
II - Nhiệm vụ kế hoạch sáu tháng cuối năm 2007 
 
1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết 

thực hiện 5 chương trình 12 đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Tổ chức 
kiểm tra đôn đốc thực hiện đồng bộ đủ 5 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở năm 2007 của 
tỉnh. 

 
2. Chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đôn đốc nhân dân thu hoạch lúa xuân và trồng 

cấy, thu hoạch vụ mùa đảm bảo theo thời vụ và trồng cây vụ đông xuân 2007 - 2008. 
 
3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng. Phòng chống bão lũ và chống sạt lở 

đất; di chuyển kịp thời cho nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. 
 
4. Tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình chuyển tiếp, chỉ đạo các công ty tư vấn tăng tiến độ khảo sát và lập dự toán 
để các công trình khởi công năm 2007 sớm thi công. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công 
trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch các
trung tâm cụm xã. 

 
5. Triển khai, thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh mới được ban hành. 
 
6. Tăng cường các biện pháp để đảm bảo phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện 

thu đúng, thu đủ, chống thất thoát nguồn thu. Thực hiện chi kịp thời cho các nhiệm vụ chi của 
địa phương và đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch Nhà nước và dự 
toán ngân sách năm 2007, đảm bảo đủ vốn để nhân dân phát triển kinh tế. Chuẩn bị các điều 
kiện và thực hiện đấu giá cấp quyền sử dụng đất. Xây dựng kế hoạch năm 2008 và giao kế 
hoạch năm 2008 trong tháng 12 năm 2007. 

 
7. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để khai giảng năm học mới, 

đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình 
phổ cập THCS hoàn thành trong năm 2007. 

 
8. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát và 

phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân số - gia đình - trẻ em. Thực 
hiện 3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

 
9. Các hoạt động phát thanh - truyền hình, văn hóa - thông tin làm tốt công tác tuyên 

truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng số lượng phát 
tin, bài địa phương, chương trình tiếng Mông, tiếng Dao. Tổ chức tuyên truyền cổ động hướng 
tới ngày 27 tháng 7; ngày 2 tháng 9; ngày 22 tháng 12. 



 
10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng 

đối với cơ sở. Làm tốt công tác an ninh biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 
quy chế biên giới quốc gia. Tăng cường công tác an ninh nội địa, tiếp tục điều tra làm rõ các vụ 
án đang thụ lý. Thực hiện tốt chỉ thị về trật tự an toàn giao thông và giao cho các xã, thị trấn 
thực hiện. 

 
11. Tăng cường công tác thương mại, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Ngăn chặn 

hàng giả, hàng kém chất lượng và hết hạn sử dụng. 
 
12. Làm tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo 

dài. 
13. Chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật và triển khai tuyên truyền pháp luật theo kế 

hoạch. Phát động các phong trào thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 
2007. 

14. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện chương trình cải cách hành chính giai 
đoạn 2007 - 2010, tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ công chức cuối năm 2007. 

 
III - Điều chỉnh kế hoạch Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 như sau: 
 
1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007: 
- Về Kinh tế: 
+ Điều chỉnh chi tiết chỉ tiêu trồng rừng biên giới 90 ha. 
+ Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ sản xuất do Nhà nước đầu tư cho chương trình 135 giai đoạn 2 

năm 2006 chuyển sang 2007 là 1.140 triệu đồng. 
- Về xây dựng cơ bản: 
+ Bổ sung chỉ tiêu nguồn vốn chương trình 134/QĐ - TTg: 4 danh mục công trình với tổng 

kinh phí 861 triệu đồng. 
+ Tăng nguồn vốn chương trình 135 kinh phí 670 triệu, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 

9.070 triệu đồng. 
+ Tăng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách xã kinh phí 295 triệu, tổng vốn đầu tư sau điều 

chỉnh 1.395 triệu đồng. 
+ Tăng nguồn vốn sự nghiệp chương trình 120 kinh phí 1.085 triệu, tổng vốn đầu tư sau 

điều chỉnh 10.943 triệu đồng. 
+ Tăng nguồn vốn KCHKM kinh phí 518 triệu với 5 danh mục công trình 
+ Bổ sung nguồn vốn chương trình giao thông liên thôn 1 danh mục kinh phí 450 triệu đồng 
+ Bổ sung nguồn vốn khắc phục thiên tai 6 danh mục kinh phí 1.919,7 triệu đồng và hỗ trợ 

sắp xếp dân cư khu vực nguy hiểm 97 hộ kinh phí 485 triệu đồng. 
+ Về đầu tư thiết kế quy hoạch: Dự án hoàn thànhh 9 danh mục, dự án chuyển tiếp 7 danh 

mục, dự án mới 2 danh mục 
+ Tăng nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 37/NQ - TW là 755 triệu, tổng vốn đầu tư sau điều 

chỉnh 4.085 triệu đồng 
+ Điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp văn hóa: 1 danh mục kinh phí 20 triệu đồng 
+ Phân khai nguồn vốn để lại theo nghị quyết Quốc hội: 3 tỷ, cho 9 danh mục 
- Về ngân sách: 
+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu tổng thu ngân sách huyện, xã là 13.571,7 triệu đồng. Trong đó 

nguồn thu ngân sách huyện xã được hưởng 13.571,7 triệu đồng, tổng thu ngân sách huyện sau 
điều chỉnh là 85.017,7 triệu đồng 

+ Điều chỉnh tăng chỉ tiêu tổng chi ngân sách huyện, xã là 13.571,7 triệu đồng. 
Các chỉ tiêu không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 09/2006/NQ - HĐND ngày 

29/12/2006. 
 
2. Các chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân năm 2007 - 2008: 



- Cây lúa xuân: Diện tích: 1.000 ha, năng suất: 53,2 tạ/ha. Trong đó diện tích tăng vụ là 50 
ha tại các xã: A Mú Sung, Cốc Mỳ, Nậm Chạc, Trịnh Tường, Mường Hum. Sử dụng 100% giống 
lúa có năng suất cao và giống lúa có giá trị kinh tế cao. Tại xã Bản Qua và Quang Kim có 60 ha 
sản xuất lúa giống F1 và 350 ha lúa chất lượng cao tại các xã Trịnh Tường, Thị trấn, Cốc Mỳ, Bản 
Vược, Bản Qua, Mường Vi, Quang Kim, Cốc San. 

- Cây ngô xuân: 1.730 ha sử dụng 80% trở lên là giống ngô lai để đưa năng suất bình quân 
lên 30 tạ/ha 

- Cây lạc 150 ha; cây đậu tương là: 170 ha trong đó 120 ha đậu tương trên đất ruộng 1 vụ 
tại các xã: Trịnh Tường, Cốc Mỳ, Dền Sáng, Sảng Ma Sáo, Dền Thàng, Bản Xèo, Mường Hum, 
Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, Tòng Xành, Nậm Chạc, A Mú Sung. 

- Cây dưa hấu: 65 ha trồng tại 3 xã Phìn Ngan, Tòng Xành, Quang Kim. Trong đó có 25 ha 
trồng trên ruộng 1 vụ 

- Cây ngô đông: 5 ha tại 2 xã: Cốc San và Cốc Mỳ 
- Cây rau màu: 
+ Cây đậu thanh đao: 13 ha ở 3 xã Cốc San, Bản Qua, Quang Kim 
+ Cây khoai tây: Là 62 ha tại 11 xã, thị trấn: Y Tý, Cốc Mỳ, Ngải Thầu, A Lù, A Mú Sung, 

Cốc San, Quang Kim, Thị trấn, Bản Qua, Bản Vược, Mường Vi 
+ Cây khoai lang: 45 ha trồng ở 6 xã: Cốc San, Quang Kim, Bản Qua, Thị trấn, Cốc Mỳ, Bản 

Vược. 
+ Cây dưa chuột: 10 ha được trồng tại 2 xã Bản Qua và Thị trấn 
+ Cây rau vụ đông 300 ha 
+ Cây cà chua quy mô: 10 ha, trồng tại 3 xã, thị trấn, Cốc San, Quang Kim 
+ Cây thuốc lá: Diện tích 20 ha tại 6 xã: Cốc Mỳ, Trịnh Tường, Bản Vược, Mường Vi, Bản 

Qua. 
    (Chi tiết có các phụ biểu kèm theo) 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị 

quyết. 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết được HĐND huyện Bát Xát khóa XVI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 

năm 2007./. 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký)  

 
Bùi Hữu Lợi 

 


