
  

HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

_____________ 

Số: 09/2007/NQ-HĐND 

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

Bắc Hà, ngày 20 tháng 12 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
V/v Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 
Sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 trình tại kỳ họp, các báo cáo, thuyết trình của các Ban HĐND huyện và các cơ quan 
chức năng; qua tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri do Thường trực HĐND huyện phản ánh tại kỳ họp và ý kiến 
đóng góp của các vị đại biểu, HĐND huyện Bắc Hà khoá VIII kỳ họp thứ 9 thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. HĐND huyện thống nhất thông qua: 
 
1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 
 
2. Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
 
Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. HĐND huyện 

thống nhất và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
 
1. Về kinh tế: 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 là 14% cụ thể: Ngành  nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5%; ngành công nghiệp xây 

dựng tăng 15%; ngành thương mại - du lịch - dịch vụ tăng 16%. 
- Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ 46,06% xuống còn 41,09% (giảm 4,97%). 
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp: 
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 20.500 tấn, trong đó: Thóc 8.038 tấn. Lương thực bình quân đầu người 

388kg/người/năm. 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt 12 triệu ha đất canh tác. 
- Diện tích gieo cấy lúa ruộng 1.980 ha tăng so với năm 2007 là 70 ha; lúa nương giảm dần còn 400 ha, giảm so với 

năm 2007 là 50 ha; ngô cả năm 4.440 ha, trong đó diện tích ngô giống mới 3.335 ha chiếm 75,1% diện tích. 
- Trồng mới 40 ha chè tập trung ở 3 xã Tả Củ Tỷ, Bản Liền, Nậm Khánh. 
+ Trồng mới 5 ha cây ăn quả ở 5 xã Tả Văn Chư, Lùng Phình, Lầu Thí Ngài, Lùng Cải, Bản Già. 
- Trồng mới 85 ha quế ở 8 xã: Cốc Lầu, Nậm Lúc, Bản Cái, Nậm Đét, Nậm Khánh, Bảo Nhai, Cốc Ly, Nậm Mòn. 
- Trồng rừng tập trung 420 ha, bảo vệ rừng trong hạn đầu tư 2.920 ha, rừng hết hạn đầu tư 6.170 ha; trồng cây lâm 

nghiệp xã hội 600 nghìn cây, tương đương 200 ha. 
* Chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng đàn: Trâu, bò, ngựa là 5 - 7%; lợn, gia cầm từ 6 - 8%. Cụ thể: Đàn trâu 15.500 con, 

đàn bò 1.765 con, đàn ngựa 4.400 con, đàn lợn 28.000 con, gia cầm 230.000 con, sản phẩm thịt hơi 2.560 tấn. 
b) Tốc độ tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp 21%, phấn đấu giá trị sản lượng tiểu thủ công nghiệp (giá hiện hành) đạt 

25 tỷ đồng. Trong năm 2008 nhà máy thuỷ điện Cốc Đàm đi vào hoạt động, giá trị điện thương phẩm (giá hiện hành) 26 tỷ 
đồng. 

c) Thương mại dịch vụ: Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ du lịch đạt: 121 tỷ đồng, trong đó: Thương mại đạt 80 
tỷ, giá trị dịch vụ 41 tỷ. 

d) Tổng thu ngân sách huyện: 83.385 triệu đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 13.794 triệu. 
 
2. Xây dựng cơ bản năm 2008: 
- Kiên cố thêm 20 công trình thuỷ lợi tưới tiêu cho 513 ha. 
- Nâng cấp, mở mới 45 công trình đường, cầu, kè, đường giao thông nông thôn chiều dài 97km, trong đó: Nâng cấp rải 

nhựa 12km đường liên xã. 
- Xây dựng kiên cố thêm 2 công trình, trường học 12 phòng học cấp 4 trở lên. 
- Xây dựng 35 công trình cấp nước sinh hoạt cấp cho 1.948 hộ. 



- Có thêm 4 xã được dùng điện lưới quốc gia, nâng tổng số xã có điện lưới là 21/21 xã, 70% dân số có điện tiêu dùng. 
- Việc xây dựng một số công trình trọng điểm phục vụ Tuần văn hoá du lịch Bắc Hà năm 2008: 
+ Hồ Na Cồ đảm bảo dâng nước ổn định trước ngày 31/12/2007; các hạng mục còn lại (lưới chắn rác, đường vào 2 đầu 

cầu, xong trước ngày 15/03/2008). 
+ Dự án công viên du lịch Na Cồ. Trước ngày 31/12/2007 thi công xong các hạng mục mặt bằng công viên (gồm ven hồ 

và đảo); nền đường T1, T2 và đường vào đảo; trồng xong số cây xanh do các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đóng góp và 
số cây xanh do Công ty môi trường đô thị cung cấp. Trước ngày 31/3/2008 thi công xong các hạng mục đường tạm dạo 
quanh hồ; cấp điện; cấp nước và các điểm vệ sinh công cộng (cả ven hồ và đảo). 

+ Công trình cải tạo nâng cấp chợ văn hoá Bắc Hà: Thi công xong nhà chợ chính, chợ ngựa, lát đá sân chợ cũ trước 
ngày 22/01/2008. 

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 2: Thi công xong phần mặt bằng công trình và định hình các tuyến đường, 
mặt bằng các dãy dân cư xong trước ngày 31/12/2007. Thi công xong các hạng mục như đường giao thông, thoát nước, cấp 
nước sinh hoạt, cấp điện sinh hoạt trong quý II/2008 để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo các hộ dân trong 
1/2 khu dân cư đủ điều kiện làm nhà ở. 

+ Công trình đường vành đai Nghĩa trang - Na Lo: Thi công xong để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 3 năm 
2008. 

* Tổng hợp các nguồn lực kế hoạch đầu tư năm 2008 (có phụ biểu số 1 chi tiết kèm theo): Tổng số 492.641 triệu đồng, 
trong đó: 

+ Các dòng vốn khác đầu tư vào huyện (không do huyện làm chủ đầu tư): 53.500 triệu đồng. 
+ Các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp: 312.000 triệu đồng. 
+ Các nguồn vốn do huyện làm chủ đầu tư: 107.754 triệu đồng. 
 
3. Văn hoá xã hội: 
- Tỷ lệ trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99,5%. Học sinh tiểu học 95% xếp loại học lực trung bình trở lên, học sinh 

THCS 90% xếp loại học lực trung bình trở lên. Phấn đấu 11 trường đạt chuẩn quốc gia. 
- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 97% trở lên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hạ xuống còn 32%. Số 

người áp dụng các biện pháp tránh thai là 2.570 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,95%; giảm tỷ lệ sinh 0,8%o. 
 
Điều 3. HĐND huyện Bắc Hà giao cho: 
 
- UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra. 
 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước 
ở địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khoá VIII kỳ họp thứ 9 thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Bùi Quốc Cân 
 


