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NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI 

KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 

753/2005/NQ-UBTVQH11, ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI; 
Sau khi xem xét Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 22/6/2007 của UBND huyện Si Ma Cai về tình 

hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo thẩm 
tra số 11/BC-BKTXH ngày 28/6/2007 của Ban KT-XH HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND 
huyện dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XII, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1: Nhất trí phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
 
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm 2007. 
(Theo Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 22/6/2007 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007) 
 
2. Phê chuẩn một số mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 

2007 như sau: 
- Phấn đấu năm 2007 tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 11.589 tấn. 
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có, chăm sóc vườn ươm 

cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2007. Chỉ đạo trồng rừng phòng hộ (cảnh 
quan): 50 ha, rừng kinh tế: 150 ha và trồng rừng biên giới: 50 ha. 

- Phát triển chăn nuôi: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 
gia cầm. Chỉ đạo tiêm phòng dịch bệnh đối với đàn gia súc, hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 
II/2007 đảm bảo đúng tiến độ về tỷ lệ và chất lượng  tiêm phòng. Phấn đấu tổng đàn gia súc 
tăng từ 3-4%, đàn gia cầm tăng trên 5%. 

- Đẩy mạnh tiến độ thi công tác công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình trụ 
sở hợp khối. Hoàn thành thủ tục hồ sơ thiết kế, dự toán kỹ thuật để chuẩn bị khởi công các công 
trình XDCB 2007. Chỉ đạo UBND các xã huy động nhân dân tham gia mở nền đường, thu gom 
đá, vét rãnh làm đường giao thông liên thôn năm 2007. 

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu cân đối ngân sách đạt 3.203 triệu = 
100% kế hoạch HĐND huyện giao, chi tiết kiệm, hiệu quả. 

- Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2007 duy trì tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 
trên 99%; duy trì công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại 13/13 xã; duy trì các xã 
đạt chuẩn phổ cập THCS và phấn đấu 7 xã còn lại đạt chuẩn phổ cập THCS vào tháng 12 năm 
2007; duy trì các trường chuẩn quốc gia và phấn đấu tăng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phấn đấu tỷ lệ trẻ em được tiêm 
chủng đầy đủ đạt 96%; giảm tỷ lệ sinh 1,0%o; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 



1,8%. Duy trì các xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế xã và phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia 
về Y tế. 

- Đẩy nhanh xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu giảm 220 hộ đói nghèo, giảm tỷ lệ đói nghèo 
5,68%, giải quyết việc làm mới cho 300 lao động. 

- Giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự ATXH trên địa bàn. Tăng cường 
công tác phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và nội địa. Củng cố 
lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở cơ sở. Nắm 
chắc tình hình trên địa bàn, hạn chế tình trạng di cư, hồi cư. Tăng cường nắm bắt tình hình an 
ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. 

 
Điều 2: Hội đồng nhân dân huyện giao cho. 
- UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 6 

năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lưu Đức Trưởng 
 


