
 
 

 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁT XÁT 

_______________ 

Số: 09/2006/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Bát Xát, ngày 29 tháng 12 năm 2006 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 

và công tác cải cách hành chính, thực hiện cai nghiện ma tuý; 
Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi 

ngân sách Nhà nước, định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
   KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 7 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách; 
Căn cứ quyết định số 86/2006/QĐ - UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 
Sau khi xem xét các báo cáo số 206/BC - UBND ngày 27/12/2006 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006; phương 

hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu năm 2007; Báo cáo số 207/BC - UBND ngày 27/12/2006 báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân 
sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2007; Báo cáo số 204/BC - UBND ngày 26/12/2006 về 02 năm 
thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về cai nghiện ma tuý; Báo cáo số 208/BC - UBND ngày 27/12/2006 về thực hiện cải 
cách hành chính của UBND huyện Bát Xát. 

Báo cáo thẩm tra số 58/BC - BKT - XH ngày 26/12/2006 về kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2006 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và ý kiến các đại biểu HĐND
tại kỳ họp; 

HĐND huyện Bát Xát khóa XVI kỳ họp thứ 7, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, công tác cải cách hành 
chính, thực hiện cai nghiện ma tuý; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách 
Nhà nước, định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 cụ thể như sau: 

 
1. Tăng trưởng kinh tế: trên 12%. 
Cơ cấu kinh tế: 
- Nông, lâm nghiệp: 64,9% 
- Xây dựng cơ bản: 13,17% 
- Tiểu thủ công nghiệp: 11,38% 
- Thương nghiệp dịch vụ: 10,55% 
2. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 27.200 tấn. Trong đó thóc 19.661 tấn, ngô 7.539 tấn. 
3. Diện tích năng suất cây trồng chính: 
- Lúa xuân: 930 ha; Năng suất: 52,9 tạ/ha 
- Lúa mùa: Diện tích: 3.399 ha; Năng suất: 43,4 tạ/ha 
- Ngô cả năm: Diện tích 2.600 ha; Năng suất: 29 tạ/ha 
- Đậu tương 500 ha trong đó đậu tương xuân trên chân ruộng 1 vụ vùng cao: 125 ha 
- Đậu thanh đao: 25 ha 
- Trồng mới chè kinh doanh: 50 ha 
- Trồng mới cỏ chăn nuôi đại gia súc: 50 ha 
4. Chăn nuôi: 
- Đàn trâu: 19.202 con 
- Đàn bò: 2.832 con 
- Đàn ngựa: 4.670 con 
- Đàn lợn: 41.215 con 
- Diện tích ao hồ thả cá: 175,78 ha. 



5. Lâm nghiệp: 
- Trồng rừng tập trung 470 ha trong đó trồng rừng phòng hộ, cảnh quan 30 ha, trồng rừng kinh tế 350 ha, trồng 

rừng biên giới 90 ha. 
- Khoanh nuôi tái sinh 300 ha 
- Khoanh nuôi có trồng bổ sung: 50 ha 
- Bảo vệ rừng dự án 661: 23.150 ha 
6. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp: 20 tỷ đồng 
7. Ngân sách: 
- Tổng thu ngân sách Nhà nước: 71.446 triệu đồng: Trong đó thu ngân sách trên địa bàn 27.000 triệu đồng, thu 

của doanh nghiệp Trung ương 17.000 triệu. Thu cân đối và thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước 10.000 triệu. 
- Tổng chi ngân sách Nhà nước: 71.446 triệu đồng, trong đó chi cân đối 70.546 triệu đồng, chi để lại quản lý qua 

NSNN 900 triệu. 
8. Xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 43.537 triệu đồng cho 108 danh mục công trình. 
9. Xóa đói giảm nghèo: Giảm tỷ lệ đói nghèo 6,3% 
10. Giáo dục: 
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường: 96,8% 
- Số xã được công nhận phổ cập THCS 23 xã. 
11. Sự nghiệp y tế - dân số - gia đình - trẻ em: 
- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ: 97,5% 
- Tỷ lệ trẻ em giảm suy dinh dưỡng: 2% 
- Tỷ lệ giảm sinh: 1%o 
- Tỷ lệ sinh con thứ 3: 4% 
12. Văn hóa - thông tin - truyền thanh - truyền hình: 
- Số thôn bản được công nhận mới thôn bản văn hóa: 66 thôn bản 
- Số hộ công nhận gia đình văn hóa: 6.500 hộ 
- Kẻ vẽ panô: 50m2 
- Số buổi liên hoan văn nghệ: 30 buổi 
- Lượt bạn đọc đến thư viện: 1.800 lượt 
- Sách bổ sung: 400 bản 
- Chiếu bóng lưu động: 70 buổi 
- Phát thanh tiếng Mông: 62 giờ 
- Phát thanh tiếng Dao: 62 giờ. 
13. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đạt trên 85% số xã và thị trấn. 
- Kiện toàn sắp xếp công chức các trạm y tế xã. 
- Thực hiện tốt chỉ thị số 32/2006/CT - TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính. 
14. Tuyển quân hoàn thành 100% kế hoạch. 
15. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định biên giới quốc gia. 
    (Chi tiết nêu tại các phụ lục kèm theo). 
 
Điều 2. HĐND huyện Bát Xát giao cho: 
- UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
- Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát và tổ 

chức thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/12/2006./. 
 
                                                                                           CHỦ TỊCH 
                                                                                                         (đã ký) 
                                                                                         Bùi Hữu Lợi 
  
   

  
 


