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NGHỊ QUYẾT 
 

Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH 6 tháng  
đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

KHOÁ XVIII KỲ HỌP THỨ 8 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND  ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 
Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ 

phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2007 cho huyện Văn Bàn; 
- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XVIII. V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển KT 

- XH năm 2007; 
Sau khi xem xét Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 10/7/2007 của UBND huyện Văn Bàn về tình hình phát triển KT - XH 6 

tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 
10/7/200... về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 
2007. Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, thực hiện kế hoạch 

Nhà nước 6 tháng đầu năm 2007. Do UBND huyện và các ngành chức năng đã trình bày tại kỳ họp. 
 
Điều 2. Nhất trí kế hoạch và những giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và thực hiện kế hoạch Nhà 

nước 6 tháng cuối năm 2007, do UBND huyện trình bày. Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện thống nhất thông qua các chỉ tiêu cụ thể 
sau đây: 

 
1. Về sản xuất nông nghiệp: 
- Cây lương thực: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu gieo cấy diện tích 2.821 ha cây lúa nước, 944 ha ngô vụ hè thu. Đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu gieo cấy cây lương thực có hạt cả năm 7.036 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt là 31.876 tấn.  
- Cây công nghiệp ngắn ngày: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng 570 ha đỗ tương cả năm, năng suất bình quân 

đạt 11 tạ/ha gieo trồng. 
- Về chăn nuôi: Phấn đấu phát triển đàn gia súc, gia cầm như sau: 
+ Đàn trâu: 23.710 con, tăng 10,3% so với năm 2006. 
+ Đàn bò: 4.989 con, tăng 10,3% so với năm 2006. 
+ Đàn lợn: 56.654 con, tăng 10,7% so với năm 2006. 
+ Đàn gia cầm + thuỷ cầm: 323.904 con, tăng 1,2% so với năm 2006. 
+ Đàn ngựa: 508 con, tăng 12,9% so với năm 2006. 
+ Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 182 ha, tăng 30% so với năm 2006. 
Đẩy mạnh các biện pháp phòng và chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt là công tác phòng và chống dịch cúm 

gia cầm H5N1 và dịch lở mồm long móng trong đàn đại gia súc. 
 
2. Sản xuất lâm nghiệp: 
- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu giao trong năm 2007 như: Trồng 520 ha rừng tập trung (trong đó có 470 ha rừng kinh tế). 

Khoán bảo vệ 7.517 ha trong hạn mức. Tiếp tục phát động đẩy mạnh phong trào trồng cây lâm nghiệp xã hội. 
- Phấn đấu phát triển tỷ lệ tán che phủ rừng 62,29% tăng 2,29% so với năm 2006. 
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, tích cực đấu tranh có hiệu quả chống các hành vi vi phạm lâm luật. 
 
3. Sản xuất CN - TTCN: Phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng sản xuất CN - TTCN cả năm là 

131.329 triệu đồng. 
 
4. Về tài chính, tiền tệ: Chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống 

thất thu. Phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.945 triệu đồng. Thu ngân sách huyện phấn đấu đạt 
74.122 triệu đồng, chi ngân sách huyện 74.122 triệu đồng. 

 



5. Về GD - ĐT: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào năm học mới. Công tác đào tạo cử tuyển học sinh vào các 
trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Tích cực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng bán kiên 
cố và kiên cố hoá. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo tối đa tỷ lệ chuyên cần, chăm lo 
hướng nghiệp cho học sinh trong các nhà trường. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu giao về giáo dục năm học 2007 - 2008. 

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu giao năm 2007 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
 
6. Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em: Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao trong năm 2007 mà nghị quyết 

kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đã đề ra. 
 
7. Các chỉ tiêu về xã hội: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2007 về xoá đói giảm nghèo, chỉ tiêu xây dựng 

làng bản, tổ dân phố và gia đình văn hoá... 
 
8. Công tác nội vụ - LĐTB & XH: Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại đội ngũ cán bộ công chức (nhất là đối với cán bộ 

xã, thị trấn), nâng cao năng lực trách nhiệm và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ. Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án 
giải quyết việc làm, đảm bảo phát huy hiệu quả kinh tế, tác động tích cực vào xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Tổ chức 
thực hiện tốt các chế độ chính sách đãi ngộ đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội. Quan tâm công tác đào tạo cán 
bộ dự nguồn cho các cơ sở và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. 

 
9. Công tác an ninh - quân sự và nội chính: 
- An ninh: Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh có hiệu quả phòng và chống 

các tai tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng trọng điểm, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả 
các vụ trọng án, tích cực đấu tranh triệt phá các ổ nhóm buôn bán, nghiện hút ma tuý, mại dâm... và đẩy mạnh giữ gìn trật 
tự an toàn giao thông. 

- Quân sự: Tiếp tục hoàn chỉnh các phương án tác chiến, tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập và huấn luyện quân 
sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự ở địa phương năm 2007. 

- Công tác kiểm sát và xét xử: Tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm sát việc tuân  thủ pháp luật ở địa phương. Đảm 
bảo việc thi hành pháp luật đầy đủ và nghiêm minh, nâng cao hiệu lực pháp lý. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo 
đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật. 

- Công tác tư pháp: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác hộ 
tịch, công chứng nhà nước và công tác rà soát văn bản pháp quy theo quy định của Nhà nước. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm 
túc chế độ công tác tiếp dân ở các cấp. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo 
đúng luật, khách quan, chính xác, công minh và kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, đúng quy định chế độ báo cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng 
năm 2007, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng phải phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ chính trị địa phương. 

 
Điều 3. HĐND huyện giao cho UBND huyện trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết 

này. 
 
Giao cho Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực 

hiện thắng lợi nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được UBND huyện khoá XVIII kỳ họp thứ 8 nhất trí thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Hà Kim Tam 
 


