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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH 
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11 
 

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2008 trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các 

Ban HĐND huyện; Qua tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri do Thường trực HĐND huyện 

phản ánh tại kỳ họp và ý kiến của các vị đại biểu, HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII - kỳ họp thứ 11 thống 

nhất, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: HĐND huyện thống nhất thông qua 

1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm 2008. 

2. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 

Điều 2: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 

2008. HĐND huyện thống nhất và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

a) Về kinh tế: 

* Sản xuất nông - lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ xuân, đảm bảo tiến độ 

gieo cấy vụ hè thu, vụ đông; Chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng lồng gắn 

với chương trình hỗ trợ sản xuất CT135 giai đoạn II; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo mận 

Tam hoa; dự án trồng mới 3 ha Lê Tai Nung; Chỉ đạo các ngành phối hợp xây dựng hoàn thiện dự án 

nuôi cá hồi... Hoàn thành các chỉ tiêu diện tích gieo trồng năm 2008, phấn đấu gieo cấy 1.740 ha lúa 

mùa; 420 ha ngô hè và 400 ha đậu tương hè. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống sâu bệnh trên 

cây trồng. Đôn đốc làm đất trồng chè đủ và vượt diện tích được giao; Tổ chức nghiệm thu vườn ươm chè 

và tiến hành trồng trong quý III/2008. 

- Đẩy nhanh việc trồng rau an toàn; tiếp nhận, trồng và chăm sóc tốt hoa phong lan do Vườn quốc 

gia Hoàng Liên chuyển giao. 

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình thâm canh tăng năng suất năm 2008. 

- Tăng cường kiểm tra dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh đối với gia súc, gia cầm. Hỗ trợ các hộ có gia súc bị chết rét kịp thời, đúng đối tượng; hoàn thiện 

phương án phòng, chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông 2008 - 2009; đẩy mạnh các biện pháp thực 

hiện tốt quy chế quản lý chăn thả gia súc, chống thả rông gia súc. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng, 

thường xuyên tuần tra ngăn chặn hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; Kiểm tra đôn đốc các 

xã chủ động chuẩn bị đất trồng rừng đúng thời vụ, đạt và vượt kế hoạch được giao 70 ha rừng phòng hộ 



và 350 ha rừng sản xuất; Chỉ đạo Ban quản lý dự án 661 đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ cây giống 

cho các xã theo kế hoạch; Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dự án trồng 200 ha rừng cảnh quan để triển khai 

thực hiện vào cuối năm 2008. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình sản xuất đại trà, hỗ trợ sản xuất, đào tạo, tập huấn, 

hỗ trợ dịch vụ, trợ giúp pháp lý... thuộc chương trình 135 giai đoạn II, đảm bảo chương trình được thực 

hiện dân chủ từ cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ; di chuyển các 

hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tới nơi an toàn, thường xuyên thông tin báo cáo để xử lý kịp 

thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

* Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2008 đạt kế 
hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chế biến rượu Bản Phố, dự án trạm khắc bạc. Phối 

hợp tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy điện: Thủy điện Bắc Hà, 

thuỷ điện Nậm Khánh, thủy điện Thải Giàng Phố và khởi công thuỷ điện Nậm Phàng. 

* Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; Ban hành và tổ chức thực hiện tốt 

quy định quản lý đô thị thị trấn Bắc Hà và vùng phụ cận; Xây dựng phương án quản lý hồ Na Cồ, công 

viên hồ Na Cồ và Đảo công viên hồ; Xây dựng hoàn thiệu cơ chế thu hút đầu tư, kêu gọi các thành phần 

kinh tế đầu tư xây dựng các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí trong khu vực công viên hồ Na Cồ và vùng 

phụ cận để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch, dịch 

vụ. 

* Xây dựng cơ bản: Tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng, đẩy nanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, chú trọng các công trình trọng điểm như: 

Chợ văn hóa Bắc Hà, đường vành đai Nghĩa trang - Na Lo, đền Bắc Hà, đường tái định cư ven chợ... 

Thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ đảm bảo chất lượng công trình; nghiệm thu thanh toán kịp 

thời; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới các công trình thuộc kế hoạch xây dựng cơ 

bản năm 2008. 

* Tài chính tiền tệ: Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, quản lý chặt 

chẽ các đối tượng kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang thi công các công trình xây dựng cơ 

bản trên địa bàn; Chi cục thuế huyện duyệt quyết toán các doanh nghiệp đúng thời gian yêu cầu, đôn đốc 

thu thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp đúng quy định; Tập trung đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, 

thu ngoài quốc doanh và các khoản thu khác, đôn đốc UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện hoàn 

thành kế hoạch thu các loại quỹ đóng góp quản lý qua ngân sách; Hoàn thiện phương án quản lý chợ 

trung tâm huyện, từng bước triển khai thực hiện khoán thu tại các chợ trên địa bàn. Thực hiện tốt Quyết 

định số 87/2006/QĐ-UBND, ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Chính phủ và UBND tỉnh. 

* Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt ở các 

chợ trung tâm cụm xã; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án xúc tiến thương mại để 
phát triển các mặt hàng đặc sản của địa phương. 

b) Văn hóa - xã hội: 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, rộng khắp kỷ niệm các ngày lễ lớn 

như: 63 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9... 

- Về giáo dục: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh 

thành tích trong giáo dục", nâng cao chất lượng giáo dục ở các xã vùng cao, vùng sâu. Chuẩn bị các điều 

kiện cho năm học mới và tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2008 - 2009. Duy trì củng cố kết quả phổ 

cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác giáo dục và 

chương trình kiên cố hoá trường, lớp học. 

- Về y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh thường xuyên, nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh ở các cơ sở thôn bản, xã và thị trấn; Thực hiện 



tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng và các chương tình mục tiêu y tế 

quốc gia. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình xuống cơ sở, đặc 

biệt các thôn bản vùng sâu, vùng xa. 

- Duy trì các đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ thể thao làm hạt nhân đẩy mạnh phong trào 

văn nghệ, thể thao ở cơ sở. Hoàn thành việc rà soát những phong tục, tập quán lạc hậu để tuyên truyền 

vận động nhân dân xoá bỏ; Tiếp tục sưu tầm sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể mang bản sắc văn hóa 

của các dân tộc để bảo tồn, lưu giữ và phát huy; Hoàn thiện việc trưng bày sản phẩm văn hóa vật thể các 

dân tộc tại nhà Hoàng A Tưởng; Tổ chức kiểm tra đôn đốc các cơ sở nâng cao chất lượng phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đôn đốc các cơ sở triển khai tuyên truyền phổ biến sâu 

rộng và tổ chức thực hiện tốt hương ước, quy ước các thôn bản đã được UBND huyện phê chuẩn, đồng 

thời hướng dẫn các thôn, bản sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp với thực tế. 

- Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, bình xét khen thưởng kịp thời gương người tốt việc 

tốt và các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

c) Công tác nội chính: 

- Tăng cường bám nắm cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân; Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tiếp tục vận động quần chúng không theo đạo 

trái pháp luật và di cư tự do, ngăn chặn tình trạng đi nước ngoài làm thuê trái phép, thanh niên, phụ nữ 

bỏ nhà đi. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông; Thường xuyên kiểm tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Hoàn thành các chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân năm 2008 đạt 

100% kế hoạch. 

- Kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
theo cơ chế một cửa ở các xã, thị trấn; Căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp trên chỉ đạo xây dựng hoàn 

thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn đảm bảo không chồng chéo, hoạt 

động nền nếp và đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

Điều 3: HĐND huyện Bắc Hà giao cho: 

- UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an 

ninh - quốc phòng mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra. 

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện có trách 

nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa VIII kỳ họp thứ 11 thông qua 

ngày 18/7/2008./. 

 CHỦ TỊCH 
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