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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; 

Xét báo cáo của UBND thành phố Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 19/BC - 

KTXH ngày 16/7/2008 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành 

phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 trên địa bàn thành phố Lào Cai: 

1 - Sáu tháng đầu năm 2008, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, lạm 

phát tăng cao đã tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, công tác tổ chức, bộ 

máy điều hành hoạt động của UBND thành phố có sự điều chỉnh, sắp xếp lại theo Nghị định 14 của Chính phủ 

nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

cơ bản đều đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch được giao. Thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có mức 

tăng trưởng khá; thu chi ngân sách tăng cao so với cùng kỳ, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; công tác quản lý đất đai, đô thị và xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, ý thức chấp hành của nhân 

dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao và thực hiện chính sách xã hội đã đáp ứng được 

yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải 

thiện; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được duy trì; 

công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, điều 

hành công việc; duy trì tốt sự phối kết hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố trong triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 còn 

một số hạn chế: 

- Công tác quản lý thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn chưa đạt hiệu quả cao. Tiến 

độ sắp xếp, di chuyển các cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn chậm. Việc triển khai các đề án, dự án và thực hiện 

chính sách hỗ trợ tới nhân dân trong sản xuất nông nghiệp chưa kịp thời, công tác chăm sóc chưa đạt yêu cầu 

nên kết quả gieo trồng vụ xuân chưa cao. Vai trò quản lý nhà nước trong chăn nuôi còn hạn chế, chưa có quy 

hoạch nên việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn còn mang tính tự phát, gây khó khăn cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Việc xây dựng kế hoạch trong một số chỉ tiêu chưa khảo sát kỹ. Các giải pháp điều hành chưa thể hiện 

tính phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và giữa các ban, ngành của xã, phường trong triển khai thực 

hiện kế hoạch. 

- Công tác sắp xếp tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng tái định cư còn thiếu, một số khu tái 

định cư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cho các hộ di chuyển. Công tác phối hợp kiểm tra, 

xử lý vi phạm trong quản lý đô thị chưa kiên quyết, triệt để, có nội dung còn chồng chéo về công tác quản lý, hệ 

thống thoát nước, đường đô thị còn bất cập... nên kết quả đạt được trong công tác này thời gian qua còn hạn 



chế, tính quyết liệt chưa cao. Tiến độ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn còn chậm, chưa đảm bảo kế 

hoạch do trình tự thủ tục lập và phê duyệt dự án còn chậm, năng lực quản lý dự án còn hạn chế. 

- Việc triển khai xây dựng các điểm văn hóa khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số nội 

dung xây dựng nếp sống văn hóa được phát động qua các phong trào thi đua nhưng chưa tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ. Công tác giải quyết việc làm mới cho số lao động được đào tạo 6 tháng đầu năm đạt thấp. 

- Tội phạm ma tuý còn diễn biến phức tạp, tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi. Tình hình tội phạm trên địa 

bàn gia tăng, xuất hiện một số vụ việc nghiêm trọng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân của 

một số cơ quan chức năng chưa kịp thời, chặt chẽ. 

- Tiến độ triển khai đề án một cửa liên thông và khoán biên chế cho các đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị 
định 130, 43 chậm thực hiện. 

2 - Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, thành phố cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo sự chuyển biến về sản xuất nông - lâm nghiệp; hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, làm cơ sở quy hoạch phát triển các 

ngành kinh tế phù hợp với quy hoạch của tỉnh theo Quyết định 46 của Chính phủ; hoàn chỉnh các đề án, kế 

hoạch, nghị quyết sau điều chỉnh và hoàn thiện các thể chế quản lý đô thị, kinh tế... làm cơ sở thực hiện có hiệu 

quả giai đoạn 2008 - 2010; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2009, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

2.1 - Kinh tế: 

Thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Triển khai các bước đầu tư xây 

dựng chợ rau Cốc Lếu, chợ Phố Mới. Xây dựng quy chế quản lý đối với các dịch vụ vận tải, bến bãi, đổi tiền... 

tại khu cửa khẩu. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phối hợp tổ chức hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung 

năm 2009. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các khu TTCN tập trung, hoàn chỉnh 

phương án sắp xếp di chuyển 25 - 30 cơ sở vào xây dựng nhà xưởng sản xuất tại khu TTCN tập trung Bắc 

Duyên Hải. 

Xác định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế cho nhân dân trong sản xuất nông - lâm 

nghiệp. Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung, sản xuất rau an toàn và nuôi trồng thủy sản. Chỉ 
đạo sản xuất vụ mùa và vụ đông 2008; thực hiện trồng 40 ha rau an toàn tại phường Bình Minh; 185 ha rau màu 

vụ đông trên toàn địa bàn. Tăng cường công tác tiêm phòng, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Hỗ trợ kinh 

phí khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại đầu năm. Hoàn thành trồng chè, trồng rừng kinh tế theo kế hoạch năm 

2008. 

2.2 - Công tác kế hoạch - tài chính: 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp với 

tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 8 chương trình, 24 đề án kế hoạch và các nghị quyết của HĐND 

thành phố, rà soát các cơ chế đã ban hành để hướng dẫn thực hiện. 

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án trong 

24 đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề và 5 chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở, các công trình 

trọng điểm, cấp bách trên địa bàn. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chương trình 134 năm 2008. Hoàn thành 

trước một tháng chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2008. 

Thực hành có hiệu quả nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP 

của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế. 

2.3 - Quản lý đất đai, đô thị và xây dựng cơ bản: 

Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất tại khu vực kè sông Hồng. Thực hiện công tác GPMB đảm bảo quy định và thời gian cho công trình trọng 

điểm. 

Trình UBND tỉnh phê chuẩn quy định quản lý đô thị chung cho toàn địa bàn thành phố. Triển khai tuyên 

truyền và thực hiện quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo trực 

tiếp tại cơ sở, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng. 



Thống nhất với các ngành về phân cấp quản lý đường để thành phố quản lý, trình UBND tỉnh xem xét 

điều chỉnh định mức kinh phí bảo dưỡng nhằm đảm bảo nâng cấp, sửa chữa giao thông nội thị, giao thông nông 

thôn kịp thời. 

Sơ kết hai nội dung tự quản đường phố kiểu mẫu, văn minh và nội dung xã hội hóa chỉnh trang đô thị theo 

kế hoạch xây dựng thôn, tổ đoàn kết, kỷ cương và xanh - sạch - đẹp. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quyết toán vốn đầu tư, giải ngân vốn đã bố trí khi có 

khối lượng. Rà soát, chỉ đạo tiếp tục thu hồi các dự án không đủ điều kiện khởi công. Thực hiện xử phạt đối với 

việc chậm chễ quyết toán vốn đầu tư. Lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đủ năng lực, có trách nhiệm 

khi tham gia thực hiện dự án. 

2.4 - Văn hóa, xã hội: 

Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2008 - 2009. Tổng kết công tác PCGD, đánh giá chất 

lượng, hiệu quả của các trường chuẩn quốc gia, công tác khuyến học năm 2008. Đánh giá hoạt động của các 

trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện các giải pháp tổ chức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Tháo gỡ những 

vướng mắc trong việc chuyển đổi hệ thống trường mầm non công lập. 

Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Xây dựng nếp sống vệ sinh tại các xã, 

phường; thực hiện các mục tiêu đề án xây dựng xã, phường chuẩn quốc gia về y tế năm 2008; hoàn thiện các 

thủ tục để khởi công xây dựng bệnh viện liên doanh hữu nghị Hồng Hà. 

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác KHHGĐ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện tốt 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quỹ vận động vì trẻ em năm 2008; duy trì công tác cấp phát thẻ khám chữa 

bệnh cho các cháu dưới 6 tuổi trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra thẩm định, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí 

xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại các phường Bình Minh, Thống Nhất, Lào Cai. 

Tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương. Duy trì công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động 

văn hóa, thiết chế văn hóa cơ sở. Ban hành quy định thực hiện quảng cáo trên địa bàn. Chỉ đạo việc bình xét các 

danh hiệu nếp sống văn hóa năm 2008 và đăng ký năm 2009; tổ chức thành công cuộc thi hiểu biết về nếp sống 

văn hóa, văn minh đô thị, hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2008. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội 

Đền Thượng năm 2009. 

Đẩy mạnh việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua toàn diện, lĩnh vực, chuyên đề, mũi 

nhọn và đột phá theo hướng chất lượng hiệu quả; Tổ chức xét duyệt và trình cấp trên khen thưởng trong các 

phong trào thi đua lĩnh vực, chuyên đề và toàn diện năm 2008. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2008, hoàn thành xây dựng 6 nhà 

tình nghĩa trong năm 2008. 

Tiến hành điều tra khảo sát hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo trên địa bàn năm 2008. Đẩy 

mạnh việc đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu nhân dân. Tiếp tục duy trì triển khai thực 

hiện công tác cai nghiện 3 giai đoạn 2 hình thức tại xã, phường, gia đình và Trung tâm chữa bệnh lao động - xã 

hội thành phố. 

2.5 An ninh - quốc phòng, đối ngoại: 

Tập trung nắm tình hình an ninh biên giới và trong nội địa, chủ động giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở. 

Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường 

xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma tuý và các tội phạm 

nguy hiểm. Duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các trường hợp vi 

phạm. 

Tăng cường công tác nắm tình hình và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác diễn 

tập, luyện tập các phương án; thực hiện quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, củng cố và xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ; hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cho học sinh, 

sinh viên các trường. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu - trị an tại xã Cam Đường. 

Chuẩn bị tốt nội dung và thực hiện thành công cuộc hội đàm thường niên với huyện Hà Khẩu. 

2.6 - Thanh tra, Tư pháp, xây dựng chính quyền: 

Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, tăng cường đối thoại để kịp thời 

giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. 



Triển khai tuyên truyền pháp luật đợt 2 năm 2008; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và giao 

công tác chứng thực về UBND xã, phường thực hiện theo Nghị định 79 của Chính phủ. 

Triển khai thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ quản lý và công chức các phòng ban, đơn vị theo đề án đã được 

phê duyệt; hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

liên thông. Xây dựng phương án tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ về công tác tại thành phố. 

Điều 2. HĐND thành phố giao cho: 

- UBND thành phố Lào Cai, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường phát huy tinh thần trách 

nhiệm, chủ động sáng tạo nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 

HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong thành phố vận động các tầng lớp nhân 

dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt nghị quyết. 

HĐND thành phố kêu gọi cán bộ, quân và dân trong thành phố phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ 

lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 

năm 2008./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
Cao Đức Hải 

 

 


