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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2008, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI 
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12  

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội;  

Sau khi xem xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 23/12/2008 của UBND 

huyện 

 Si Ma Cai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 

và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện tham dự 

kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XII, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2008, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 như sau: 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008: 

(Theo báo cáo số 255/BC-UBND, ngày 23/12/2008 của UBND huyện về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2009). 

2. Một số mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009: 

2.1. Mục tiêu tổng quát: 

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tiếp tục chuyển dịch 

mạnh về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và đầu tư. Giải quyết có hiệu quả 

những vấn đề xã hội. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ 

vững chắc độc lập chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

2.2. Một số mục tiêu cụ thể: 

a) Về kinh tế: 

* Sản xuất nông, lâm nghiệp: 



- Nông nghiệp: Phấn đấu năm 2009, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 

từ 12.885 tấn trở lên. 

+ Diện tích một số loại cây trồng chính: Lúa cả năm 1.150 ha (trong đó vụ 

xuân 100ha; vụ mùa 950 ha, lúa nương 100ha); ngô cả năm: 3.175 ha; đậu 

tương: 2.000 ha; cây thuốc lá trồng mới 50 ha. 

+ Diện tích tăng vụ được hưởng chính sách 270 ha. 

+ Giá trị sản phẩm trồng trọt/ha đất canh tác đạt 12,3 triệu đồng. 

- Lâm nghiệp: 

+ Bảo vệ 3.170 ha rừng trong hạn mức đầu tư Trung ương và 1.725 ha diện 

tích đầu tư địa phương. Chăm sóc rừng theo kế  hoạch. 

+ Trồng mới 300 ha rừng các loại. Trong đó: 100 ha rừng phòng hộ; 200 ha 

rừng kinh tế; 

+ Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 27%. 

- Cung ứng vật tư: Cung ứng 2.400 tấn phân và 46 tấn giống cây trồng các 

loại (trong đó: thóc lai Trung Quốc 30 tấn; thóc lai sản xuất tại Lào Cai 4 tấn; 8 

tấn ngô lai, 4 tấn đậu tương giống mới). 

- Chăn nuôi: Đẩy nhanh tốc độ phát triển đàn gia súc, gia cầm. Phấn đấu 

đàn gia súc tăng trưởng 5-7%, đàn gia cầm tăng trưởng trên 10%. 

* Xây dựng kết cấu hạ tầng: 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân để sử dụng tất cả các nguồn vốn 

đầu tư vào địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công 

trình. 

- Hoàn thành đưa điện lưới đến 3 xã Mản Thẩn, Bản Mế, Thào Chư Phìn. 

* Phát triển CN - TTCN: Giá trị sản xuất CN - TTCN đạt từ 7 tỷ đồng trở 

lên (tính theo giá cố định năm 1994). 

* Tài chính: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.760 triệu 

đồng. Thu, chi ngân sách địa phương đạt 76.542 triệu đồng. 

b) Văn hóa - xã hội: 

* Giáo dục - Đào tạo: 

- Duy trì phổ cập GTTH - CMC,  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 

PCGD THCS ở 13/13 xã. 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 99,8%. 

- Đào tạo bổ túc văn hóa tập trung cho 97 cán bộ cơ sở. Tuyển mới 51 

người. 

- Phấn đấu năm 2009 có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 

trường đạt chuẩn lên 06 trường. 

* Y tế - KHH gia đình: 



- Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 96%, 

giảm tỷ lệ ở trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 1,7%o; 

- Phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 

- Tỷ lệ giảm sinh 1,3%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3  là 5%, phấn đấu trong 

năm có tổng số 1.635 người sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

* Văn hóa: Phấn đấu năm 2009 có 38 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu 

văn hóa, trên 2.600 gia đình văn hóa. 

* Xóa đói giảm nghèo: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 38%. 

c) Quốc phòng, an ninh: 

- Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2009; đảm bảo hoàn 

thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và giao quân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống cháy nổ. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện chịu trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết ngày được Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XII - kỳ 

họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2008./. 

    CHỦ TỊCH 

         Đã ký 

Lưu Đức Trưởng 

 


