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NGHỊ QUYẾT 
Về việc Phê chuẩn kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; 

Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ tiềm năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Yên; 
Sau khi xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2007, báo cáo thu - chi ngân sách năm 2007. Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2008. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2008; 

Ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu mời dự kỳ họp thứ 9 HĐND 
huyện khóa XV họp trong 2 ngày 28, 29/12/2007; 

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Yên thống nhất, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua 
 
- Các báo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, kết quả thu - chi ngân sách năm 2007. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán thu - chi ngân sách năm 2008. 

 
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện 

năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008. 
 
Điều 2. Một số nhiệm vụ chủ yếu cần tổ chức thực hiện tốt trong năm 2008 
 
I. Mục tiêu chủ yếu 
 
Bám sát 6 chương trình, 17 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII, đẩy 

mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội tỉnh giao và Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ khóa XIII. Cụ thể: 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 31.000 tấn. 
Trong đó thóc: 21.450 tấn. 
- Tổng đàn gia súc, gia cầm: 
 + Tổng đàn trâu: 22.760 con. 
 + Tổng đàn bò: 2.530 con. 
 + Tổng đàn lợn: 52.310 con. 
 + Tổng đàn gia cầm: 360.430 con. 
- Trồng mới rừng kinh tế: 2.000 ha. 
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 47%. 
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 11.920.000.000 đồng. 
- Thu tiền sử dụng đất: 1 tỷ đồng. 
- Tổng thu ngân sách địa phương: 86.801.000.000 đồng. 



- Tổng chi ngân sách địa phương: 86.801.000.000 đồng. 
- Số gia đình văn hóa: 9.750 gia đình. 
- Số làng bản, tổ dân phố văn hóa: 125 làng bản, tổ dân phố. 
- Tỷ lệ giảm hộ nghèo còn lại: 16,3%. 
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98%. 
- Tỷ lệ số hộ được xem truyền hình: 80%. 
- Tỷ lệ số hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam: 80%. 
 
II. Nhiệm vụ 
 
1. Tập trung đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng nông thông như giao thông, cấp nước 

sinh hoạt, kiên cố hóa kênh mương. Phát triển mạng lưới dịch vụ phục vụ cho sản xuất, đời sống 
và tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư phân bón, bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến lâm. 
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu 
quả trong sản xuất. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, có 
chất lượng hiệu quả, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, tập trung chuyển hướng 
vào các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, trọng tâm là phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn 
nuôi trâu, phát triển vùng chè. Mở rộng diện tích gieo trồng và đưa giống đậu tương có năng 
suất cao vào sản xuất ở các xã thuộc vùng ven sông Hồng và sông Chảy và một số xã khác. 

 
2. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện 5 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở 

theo kế hoạch của tỉnh đề ra và các chương trình, dự án đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, có 
chất lượng, có trọng điểm, kiên quyết xử lý các vi phạm trong quá trình đầu tư, chống thất thoát, 
chống lãng phí, làm tốt công tác quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các công trình đã được 
đầu tư xây dựng. 

 
3. Tăng cường công tác quản lý, quy hoạch đất đai, từng bước sắp xếp ổn định dân cư, thực 

hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn. Xử lý nghiêm minh các vi phạm trong lĩnh 
vực quản lý, khai thác và sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

 
4. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 

phát triển tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng kế hoạch, quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên sẵn có như tài nguyên rừng, đất, đá, cát, sỏi, nguồn nước và các loại khoáng sản, 
giải quyết công ăn việc làm cho người lao động gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái và tạo 
nguồn thu cho ngân sách. 

 
5. Tích cực khai thác nguồn thu cho ngân sách đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh, thu phí, lệ phí và tiền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ các đối tượng thu nộp thuế trên toàn 
địa bàn. 

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công quỹ, gắn với việc 
công khai ngân sách, công khai các khoản đóng góp của dân và tăng cường công tác kiểm tra, 
thanh tra việc sử dụng ngân sách, công quỹ, thực hiện công tác khoán biên chế quỹ tiền lương 
tại các cơ quan, đơn vị. 

 
6. Bám sát các định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông 

nghiệp nông thôn, đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn tín dụng, tiếp tục thực hiện chính 
sách hỗ trợ lãi suất cho vay hộ nghèo và các vùng trồng cây chè, cây ăn quả. Tăng nguồn vốn 
đầu tư dài hạn, trung hạn đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các thành phần kinh tế. 

 
7. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ đặc biệt là 

các khu vực nông thôn, trung tâm cụm xã, khu du lịch, các di tích lịch sử văn hóa: Đồn Phố 
Ràng, Thành cổ Nghị Lang và Đền Bảo Hà. 

 



8.Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2008. Các 
công trình chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát 
huy hiệu quả đầu tư. Các công trình đầu tư mới, khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định 
trình duyệt để sớm khởi công xây dựng. 

 
9. Duy trì phổ cập giáo dục ở các cấp học, triển khai dự án xây dựng nhà ở cho giáo viên và 

học sinh bán trú dân nuôi. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học giai 
đoạn 2006 - 2010 và làm tốt công tác giảng dạy và học tập. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 
hai không trong công tác giảng dạy và học tập. 

Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và công tác xây dựng xã đạt chuẩn Quốc 
gia về y tế, kết hợp với tuyên truyền, vận động về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ sinh sản, pháp 
lệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bằng nhiều hình thức. 

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, quan tâm đến các xã, thôn bản vùng sâu, vùng xa bằng các chương trình thông tin 
lưu động, chiếu bóng lưu động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát triển phong trao 'Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'. 

 
10. Đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, rà soát tháo gỡ những vướng mắc về giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 'một cửa', đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, cấp quyền sử 
dụng đất, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng. Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chính quyền cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ vừa có phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 
11. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã 

hội, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, các tai tệ nạn xã hội. Tiếp dân và giải quyết dứt 
điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

 
12. Tiếp tục thực hiện Luật thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua sâu rộng tới 

tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, tạo thành động lực phấn đấu thực 
hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008, thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết HĐND huyện khóa XV và Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ khóa XIII. 

 
13. Bằng cơ chế điều hành kế hoạch, các ngành chức năng cần tập trung thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các điều quy định của cơ chế đã đề ra, quá trình tổ chức thực hiện, cần kiểm tra đôn 
đốc để kế hoạch Nhà nước thực hiện đúng tiến độ. 

 
Điều 3.  HĐND huyện giao cho 
 
- UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết 

quả thực hiện vào kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XV. 
 
- HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND 

huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XV 

ngày 29/12/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Hoàng Ngọc Chuyên 
 


