
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 

Số: 09/2009/NQ-HĐND 

 

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

 

Lào Cai, ngày 22  tháng 7  năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và cơ chế hỗ trợ phát triển KT-XH 
và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008 - 2010 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 14 

 

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

Xét Tờ trình số: 146/TTr-UBND ngày 30/6/2009 của UBND thành phố Lào 

Cai về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH và 

giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2009 - 2010. Báo cáo 

thẩm tra số: 21/BC-KTXH ngày 06/7/2009 của Ban KT - XH và ý kiến của các 

đại biểu dự kỳ họp HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII - kỳ họp thứ 14, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số: 146/TTr-UBND ngày 30/6/2009 

của UBND thành phố Lào Cai về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 

phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 

2009 - 2010 

I. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2 xã Tả Phời, Hợp Thành đến 2010. 

1. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 

- Thực hiện tăng diện tích sản xuất vụ đông trên đất trồng lúa để đạt 150 

ha/năm (Trong đó: Tả Phời 50 ha; Hợp Thành 100 ha) cơ cấu giống: khoai tây, 

khoai lang, rau màu các loại. 

- Thực hiện tăng diện tích sản xuất vụ xuân trên đất trồng 1 vụ vùng cao hai 

xã Tả Phời, Hợp Thành phấn đấu đạt 130 ha/năm. (Trong đó: Tả Phời 114 ha, 

Hợp Thành 16 ha). 

2. Văn hóa - xã hội: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 24,15% xuống còn dưới 10%. Trong đó: 

+ Xã Hợp Thành năm 2009 giảm 55/258 hộ; năm 2010 giảm 123 hộ (dự 

kiến cuối năm 2010 số hộ nghèo xã Hợp Thành còn 80 hộ). 

+ Xã Tả Phời năm 2009 giảm 53/222 hộ; năm 2010 giảm  69 hộ (dự kiến 

cuối năm 2010 số hộ nghèo xã Tả Phời còn 100 hộ). 

- Cơ bản các hộ gia đình có công trình vệ sinh. Trong đó: 



+ Xã Tả Phời hiện có 732/1142 hộ; số hộ tiếp tục thực hiện 410 hộ (dự kiến 

2009 thực hiện 200 hộ; 2010 thực hiện 210 hộ). 

+ Xã Hợp Thành hiện có 495/846 hộ; số hộ tiếp tục thực hiện 351 hộ, (dự 

kiến 2009 thực hiện 150 hộ; 2010 thực hiện 201 hộ). 

II. Về cơ chế hỗ trợ: 

1. Thâm canh tăng vụ: 

- Giống đậu tương; ngô xuân: Đối với diện tích thâm canh tăng vụ theo kế 
hoạch đã được phê duyệt, hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 

51/2007/QĐ-UBND, ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về một số chính 

sách khuyến khích phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Năm 2010 các diện 

tích còn lại, ngân sách thành phố tiếp tục hỗ trợ bằng mức hỗ trợ trên 1 ha của 

tỉnh cho 2 xã Tả Phời và Hợp Thành để đảm bảo thực hiện 130 ha, trong đó: Tả 
Phời 114 ha, Hợp Thành 16 ha. 

- Thành phố hỗ trợ 100% kinh phí để mở 10 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ 

thuật cho nhân dân. 

2. Xây dựng đường thôn, xóm: 

Ngoài cơ chế chính sách theo Nghị quyết số: 04/2007/NQ-HĐND ngày 

20/7/2007 về các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa trên một số lĩnh vực giai đoạn 

2007 - 2010 của HĐND thành phố, bổ sung kinh phí hỗ trợ 11 thôn vùng cao xã 

Tả Phời và Hợp Thành: 

- Ngân sách thành phố: Hỗ trợ 100% vật liệu, chi phí vận chuyển đến hết 
địa điểm vận chuyển được bằng ô tô. 

- Nhân dân, xã hội hóa: Công làm nền đường; công vận chuyển bộ đến 

công trình; công xây dựng. 

3. Hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại: 

- Đối với 11 thôn vùng cao: Ngân sách thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. 

- Đối với các thôn vùng thấp: Ngân sách thành phố hỗ trợ 0,5 triệu 

đồng/hộ. 

4. Chính sách hỗ trợ cho cán bộ tăng cường cho 8 thôn vùng cao xã Tả 
Phời: 

- Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng, ban chuyên 

môn của thành phố, cán bộ xã, thôn và cán bộ đã nghỉ hưu nhưng có sức khỏe 

tốt, có kinh nghiệm, có năng lực trình độ, am hiểu tập quán và nhiệt tình trong 

công tác. 

- Thời gian tăng cường: 06 tháng. 

- Mức hỗ trợ: 

+ Đối với cán bộ đang hưởng lương: Ngân sách thành phố hỗ trợ 1.000.000 

đồng/ tháng/người. 



+ Cán bộ không hưởng lương: Ngân sách thành phố hỗ trợ 2.000.000 đồng/ 

tháng/người. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1 - UBND thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết. 

2 - Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thành phố 

chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII, kỳ họp thứ 14 

thông qua ngày 11/7/2009./. 

 

                                                                                 CHỦ TỊCH      
                                                                                    ( Đã Ký ) 

                                             Cao Đức Hải 
 


