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NGHỊ QUYẾT 
Về việc chuẩn y kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2007, phương 

hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT - XH năm 2008. Do UBND huyện và các ngành chức năng được uỷ nhiệm trình bày 
tại kỳ họp; 

 Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ - UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển KT - XH và kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 cho huyện Văn Bàn; 

 Xét Tờ trình của UBND huyện Văn Bàn số 199/TTr - UBND ngày 17/12/2007 của UBND huyện Văn Bàn và Báo cáo 
thẩm tra số 80/BC.KT - XH ngày 19/12/2007 của Ban KT - XH. HĐND huyện. Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII đã 
nghiên cứu, thảo luận và thống nhất, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các 
ban của HĐND và các cơ quan Tư pháp địa phương trình bày tại kỳ họp. 

 
Nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế 

hoạch Nhà nước năm 2007, công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Do UBND huyện và các ngành chức năng được 
uỷ nhiệm trình bày tại kỳ họp. 

 
Điều 2. Nhất trí kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch 

Nhà nước năm 2008 do UBND huyện trình tại kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất 
phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 

 
I - VỀ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 
1) Sản xuất nông - lâm nghiệp: 
* Phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực cây có hạt là 33.938 tấn, trong đó: 
+ Thóc: 25.283 tấn. 
+ Ngô: 8.655 tấn. 
* Về diện tích cây lúa nước: Phấn đấu diện tích gieo trồng cả năm đạt 5.095 ha, năng suất bình quân đạt 49,6 tạ/ha. 

(Trong đó lúa đông xuân đạt 2.218 ha, năng suất đạt 52,5 tạ/ha. Vụ hè thu đạt 47,4 tạ/ha). Diện tích tăng vụ đông xuân 
245 ha. 

* Diện tích cây ngô: Phấn đấu diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.475 ha, năng suất bình quân đạt 35 tạ/ha, sản lượng 
8.655 tấn. 

* Cây có bột khác: 40.549 tấn. 
* Cây công nghiệp dài ngày: Cây chè 162 ha (trong đó trồng mới 80 ha). Cây ăn quả các loại 540 ha. 
* Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây đậu tương 516 ha (trong đó tăng vụ 104 ha) năng suất bình quân cả năm đạt 10,9 

tạ/ha, sản lượng 561 tấn. Cây lạc 136 ha (trong đó tăng vụ 25 ha), năng suất bình quân cả năm đạt 9,3 tạ/ha. 
* Diện tích gieo trồng vụ đông 2007 là 418 ha, trong đó: Cây ngô đông 76 ha, khoai các loại và cây chất bột khác 272 

ha, rau, đậu các loại 70 ha. 
* Về chăn nuôi: Phấn đấu đạt đầu đàn con gia súc, gia cầm như sau: 
+ Đàn trâu 25.500 con, tăng 7,5% so năm 2007. 
+ Đàn bò 5.995 con tăng 5% so năm 2007. 
+ Đàn lợn 70.000 con tăng 16% so năm 2007. 
+ Đàn gia cầm, thuỷ cầm 360.572 con, tăng 3% so năm 2007. 
+ Đàn ngựa 510 con tăng 0,3% so với năm 2007. 
+ Diện tích nuôi trồng thủy sản 204 ha, tăng 37 ha so với năm 2007. 
* Về sản xuất lâm nghiệp: Phấn đấu phát triển tỷ lệ tán che phủ rừng 63,2%, tăng 0,91% so với năm 2007 cùng với 

việc chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sau đây: 
+ Bảo vệ rừng 17.470,5 ha (trong đó: Khoán trong hạn mức đầu tư 5.967,5 ha và hết hạn đầu tư 11.503 ha). 



+ Trồng rừng tập trung 490 ha (trong đó: Trồng mới rừng phòng hộ 70 ha, trồng mới rừng kinh tế 420 ha). 
+ Chăm sóc bảo vệ tốt diện tích rừng trồng năm thứ 2+3+4 đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định và phát triển tốt, 

chăm sóc tốt các đường băng cản lửa. 
+ Quản lý chặt chẽ công tác khai thác hưởng lợi rừng trồng, rừng khoanh nuôi theo đúng quy định của nhà nước. Tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát 
triển rừng trên địa bàn. 

 
2) Sản xuất TTCN: Phấn đấu đạt giá trị tổng sản lượng sản xuất TTCN địa phương 28.500 triệu đồng. 
 
II - VỀ TÀI CHÍNH: 
- Phấn đấu đạt mức tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 16.790 triệu đồng. 
- Tổng thu ngân sách huyện phấn đấu đạt 94.884 triệu đồng. 
- Tổng chi ngân sách huyện 94.884 triệu đồng 
(Chi tiết thu, chi ngân sách có nghị quyết riêng). 
 
III - VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: 
1. Về công tác giáo dục: Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể như sau: 
- Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 99,2%. 
- Duy trì công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 23/23 xã, thị trấn. 
- Phổ cập trung học cơ sở đạt 23/23 xã, thị trấn. 
- Tuyển mới vào trường phổ thông DTNT (THCS) 70 học sinh. 
- Bổ túc văn hóa tập trung 100 người. 
 
2. Kế hoạch công tác đào tạo: Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đào tạo năm 2008 là 1.910 người, trong đó: 
- Bồi dưỡng lý luận chính strị cho 840 người. 
- Bồi dưỡng cán bộ đoàn thể cho 400 người. 
- Bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 670 người. 

 
IV - VỀ Y TẾ, DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM: 
- Phấn đấu số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 3 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn y tế quốc gia lên 7 xã năm 2008. 
- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ 97%. 
- Giảm tỷ lệ sinh 0,1%o. 
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 1,5%o. 
- Số người sử dụng các biện pháp KHHGĐ 3.965 người. 
- Số giường bệnh 100 giường (trong đó Bệnh viện đa khoa 60 giường, phòng khám đa khoa khu vực 40 giường). 
- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 1%. 
 
V - VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO: Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: 
1. Về văn hóa: 
- Số buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng 45 buổi. 
- Số lớp học tập huấn đào tạo 2 lớp/50 người. 
- Số hộ đạt gia đình văn hóa 7.200 hộ. 
- Số làng bản, thôn, tổ văn hóa... 80 đơn vị. 
 
2. Công tác thư viện: 
- Số sách bổ sung mới 250 tập. 
- Thẻ bạn đọc 250 thẻ. 
- Lượt người đọc sách tại thư viện 2.650 người. 
 
3. Thông tin lưu động: 65 buổi. 
 
4. Chiếu bóng lưu động: 65 buổi. 
 
5. Băng hình tư liệu gửi cơ sở: 70 băng/năm. 
 
VI - VỀ LAO ĐỘNG - XÃ HỘI: 
1. Kế hoạch giải quyết việc làm: 
- Số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động: 43.542 người. 
- Số lao động được giải quyết việc làm: 962 người. 
 



2. Kế hoạch xoá đói giảm nghèo: 
- Số hộ đói nghèo giảm trong năm 2008 là 504 hộ. 
- Tỷ lệ giảm hộ nghèo trong năm 2008 là 3,5%. 
- Tỷ lệ đói nghèo còn lại đến cuối năm 2008 là 28,1%. 
 
VII - VỀ AN NINH - QUÂN SỰ: 
1. Công tác an ninh: Đảm bảo thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quan tâm tổ 

chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác 'Tông giáo - Tín ngưỡng tại địa phương'. Tổ chức quản lý tốt địa bàn, đối tượng trọng 
điểm. Tăng cường công tác điều tra giải quyết nhanh và kịp thời các vụ việc xảy ra tại địa phương (đặc biệt là giải quyết án 
hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn ma tuý). 

 
2. Công tác quân sự: Tiếp tục hoàn thiện các phương án tác chiến, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện quân sự năm 2008. Thực hiện có chất lượng công tác 
diễn tập các phương án chiến đấu, phòng chống bão, lũ, phòng và chống cháy rừng... trên địa bàn. 

 
VIII - CÔNG TÁC KIỂM SÁT, XÉT XỬ, THI HÀNH ÁN: 
Tăng cường công tác kiểm sát việc tuân thủ pháp luật tại địa phương. Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các 

mặt hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Đảm bảo trong xét xử đúng người, đúng tội, đúng chính sách, pháp luật. Không để 
lọt kẻ gian, không làm oan sai người ngay. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, phấn đấu nâng cao tỷ lệ thi hành án, 
nhất là các vụ án có điều kiện thi hành. 

 
IX - CÔNG TÁC TƯ PHÁP, TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI - TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN: 
- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác chứng thực và công 

chứng Nhà nước, xây dựng các tủ sách pháp luật và rà soát các loại văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân (nhất là các xã vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người). Chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân. Đảm bảo giải quyết đơn thư kịp thời, công minh, khách quan và 
đúng quy định của pháp luật. 

 
X - CÔNG TÁC TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG VÀ TBXH: 
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, phân loại đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước, các cấp 

chính quyền từ huyện đến cơ sở. Từ đó kiện toàn và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, điều chỉnh... đảm bảo đội ngũ 
án bộ phát huy được năng lực, sở trường, đúng chuyên môn. Đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiếp tục kiện toàn nhằm 
phát huy hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án phát 
triển sản xuất, nhằm giải quyết tối đa việc làm cho số lao động dôi dư tại đại phương. 

- Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ đối với đối tợng được hưởng chính sách xã hội ở địa phương, quan tâm đến các bà 
mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng là con em liệt sỹ, người có công với nước... Để mọi đối tượng yên tâm, tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền địa phương. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác BHXH theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người tham gia đóng bảo hiểm 
yên tâm, tin tưởng. Thanh toán kịp thời, nhanh gọn, không gây phiền hà cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của 
pháp luật. 

 
XI - CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 
Tổ chức phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào 'Thi đua yêu nước' trên địa bàn theo từng thời gian, nội dung cụ 

thể và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo phong trào thi đua phục vụ tốt cho sự nghiệp đổi 
mới và hội nhập và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. 

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

này. 
Giao cho thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ chức đại biểu và đại biểu HĐND huyện trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát thực hiện thắng lợi nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII nhất trí biểu quyết thông qua ngày 26/12/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Hà Kim Tam 
 


