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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2008; phương hướng nhiệm vụ mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
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; 
Sau khi xem xét các báo cáo số 284/BC-UBND ngày 19/12/2008 của UBND huyện về tình hình kinh 

tế - xã hội năm 2008, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Báo cáo 
thẩm tra số 34/BC-BKT ngày 24/12/2008 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các vị đại 
biểu HĐND huyện dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, phương 

hướng nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của UBND huyện trình tại kỳ họp với các 
nội dung chủ yếu sau: 

I - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008 
1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2008 đạt 29.262/31.113 tấn = 93,99% kế hoạch, 

giảm 1.148 tấn so với cùng kỳ. 
Diện tích cây chè hiện có là 440,5 ha, trong đó diện tích chè kinh doanh đạt 345,2 ha; sản lượng chè 

búp tươi đạt 1.650 tấn. 
Chăn nuôi: Duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn trâu 

22.140/22.772 con, đạt 97,2% so với Nghị quyết HĐND huyện và đạt 104% kế hoạch tỉnh giao; đàn bò 
1.610/2.100 con, đạt 76,7% so với Nghị quyết HĐND huyện và đạt 76,7% kế hoạch tỉnh giao. Làm tốt 
công tác phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

Lâm nghiệp: Diện tích trồng mới rừng sản xuất là 1.631,3/1.000 ha, đạt 163,13%, công tác phòng 
chống cháy rừng luôn được duy trì và thực hiện tốt các phương án phòng chống cháy rừng năm 2008. 

1.2 - Sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản 
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp ước đạt 14,91/10 tỷ đồng (giá cố định) đạt 149,1% kế 

hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2007. 
Xây dựng cơ bản: Đến nay đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, thanh toán kế hoạch vốn của 

năm 2007. Tiếp tục thực hiện các công trình dự án năm 2008; tổng danh mục công trình được giao mới là 
123 dự án, tổng mức đầu tư 118,3 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2008 là 78,5 tỷ đồng, đã giải ngân được 
30,3 tỷ đồng; ước thanh toán đến hết 01/2009 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

1.3 - Công tác tài chính, tín dụng, ngân hàng 



Thu ngân sách trên địa bàn năm 2008 (ước đạt) 14.323/11.920 triệu đồng = 120,16% kế hoạch. Tổng 
thu ngân sách huyện: 155.830/ 153.195 triệu đồng = 101,7% kế hoạch; Tổng chi ngân sách huyện: 
155.830/153.195 triệu đồng = 101,7% kế hoạch. 

1.4 - Văn hóa - xã hội 
Năm học 2007 - 2008, số học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 98,7%; THCS đạt 99,3%; THPT và BTVH 

đạt 82,15%. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99/98% = 101,1% kế 
hoạch. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở 18/18 xã, thị trấn; đến nay toàn huyện có 6 
trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia, 18/18 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng. 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm công tác khám chữa bệnh cho 
người nghèo, công tác vệ sinh phòng dịch cho các xã vùng bị lũ lụt. Thực hiện tốt các chương trình y tế 
quốc gia và y tế cấp ngành. 

Hoạt động văn hóa thông tin; truyền thanh - truyền hình đã tập trung tuyên truyền đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Làm tốt công tác quản lý Nhà 
nước đối với dịch vụ văn hóa công cộng. Tăng cường các hoạt động quảng bá cho Tuần Văn hóa - Du lịch 
Bảo Yên năm 2009. 

Tiếp tục tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tổ chức sắp xếp, kiện toàn lại các phòng, ban 
chuyên môn của huyện theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ và Quyết định số 
643/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động từ 01/4/2008. Giải quyết kịp thời và đầy đủ các 
chế độ chính sách cho các đối tượng, thường xuyên quan tâm chăm sóc người có công, gia đình thương 
binh liệt sỹ, các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

1.5 - Quốc phòng - An ninh 
- Quốc phòng trên địa bàn luôn được củng cố và giữ vững, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, 

quản lý nắm chắc địa bàn, chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ ở các ngành, các cấp; 
làm tốt công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng và bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, xây dựng kế 
hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ và phòng chống cháy rừng. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm 
đảm bảo đúng pháp luật, tạo được lòng tin với nhân dân. 

II - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2009 
2.1 - Mục tiêu: Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh giao và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện khóa XIII. 
2.2 - Nhiệm vụ: 
- Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn do thiên tai, lạm phát gây ra, tập trung mọi nguồn lực để triển 

khai thực hiện 6 chương trình, 17 đề án trọng tâm hướng về cơ sở theo đúng kế hoạch của tỉnh đã đề ra. 
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả, gắn 

sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, tập trung chuyển hướng vào các cây trồng, vật nuôi có giá trị 
kinh tế cao, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát chất lượng, chống thất thoát, lãng phí, quản lý sử dụng có hiệu quả các công trình đã 
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Tích cực khai thác các nguồn thu cho ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh 
giao. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách, công khai các khoản đóng góp của nhân dân và tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc sử dụng ngân sách, công quỹ Nhà nước. 

- Làm tốt công tác văn hóa, giáo dục, y tế, truyền thanh - truyền hình. Tích cực tuyên truyền vận 
động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 
Tuần Văn hóa - Du lịch Bảo Yên năm 2009. 

- Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, rà soát tháo gỡ những vướng mắc về giải quyết thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước và cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 



- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Tăng 
cường công tác phòng, chống tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông, di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp 
luật và các tai tệ nạn xã hội. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước làm nòng cốt để thúc đẩy và hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước năm 2009. 

Điều 2. HĐND huyện giao 
UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết. 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XV - kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 

2008./. 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Hoàng Ngọc Chuyên 

 


