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NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội  
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 16 

 

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 nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2009; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế 

– xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo số 112/BC-

UBND ngày 26/6/2009 về tình hình thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009; Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 27/6/2009 về tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2009; Báo cáo 

thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Báo cáo số 13/BC-BKT của Ban Kinh tế và ngân sách, báo cáo số 

15/BC-BVH của Ban Văn hoá - Xã hội, báo cáo số 07/BC-BPC của Ban Pháp chế, báo cáo số 20/BC-

BDT ngày 01/7/2009 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: 

 

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009: 

 

Sáu tháng đầu năm 2009, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động suy giảm kinh tế 

toàn cầu, hậu quả của cơn bão số 4,... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, sự 

đổi mới trong hoạt động giám sát của HĐND, hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp 

chặt chẽ của Ủy ban MTTQ VN và các Đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng 

đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội Lào Cai tiếp tục phát triển, duy 

trì tốc độ tăng trưởng tương đối khá. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế (GDP) ước đạt 11,0%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng lương thực vụ xuân 

đạt 84,1 nghìn tấn, tăng 8,1% so với CK; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 740 tỷ đồng, bằng 48,1% 

KH; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.920,8 tỷ đồng, bằng 

50,1% KH; khối lượng vốn đầu tư phát triển thực hiện 721 tỷ đồng, đạt 43% so KH; tổng dư nợ tín dụng 

đạt 5.878 tỷ đồng, tăng 14%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, trong đó 

thu nội địa ước đạt 360 tỷ đồng đạt 66,1% dự toán; các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, giải 

quyết việc làm mới cho 4.320 lao động, đạt 48%KH, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,4%; quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. 
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 Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 vẫn còn 

những hạn chế cần lưu ý: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông lâm nghiệp còn chậm, các 

vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh chưa hình thành rõ nét; một số dự án công nghiệp, thủy điện triển 

khai còn chậm; ngành thương mại, du lịch tuy phát triển mạnh nhưng hình thức hoạt động vẫn mang 

tính nhỏ lẻ; tiến độ XDCB có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt 

bằng một số công trình, dự án còn chưa đảm bảo thời gian. Một số nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá - xã 

hội còn hạn chế; chất lượng dạy và học chưa cao, nhất là ở vùng cao và trường bổ túc văn hoá; công 

tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ; công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ; tình 

hình an ninh nông thôn ở một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng 

gia tăng.   

 

II. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009: 

 
Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh đã đề ra, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số 

nội dung sau: 

 

1. Chỉ đạo sản xuất tốt vụ mùa, đẩy mạnh chuyển dịch mạnh cơ cấu nội ngành nông nghiệp, 

thâm canh, tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực 

trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và khống chế tái phát các dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm; phòng chống lụt bão, sạt lở đất gắn với sắp xếp dân cư, củng cố kênh mương, thủy 

lợi.  

2. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những 

giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã 

hội.   

3. Đẩy mạnh tiến độ XDCB, giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển năm 

2009, quan tâm các công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, các khu tái định cư, khu 

dân cư; các nguồn vốn kích cầu, vốn trái phiếu Chính phủ về đầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát 

triển đường giao thông, kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ, xây dựng bệnh viện tuyến huyện 

và phòng khám đa khoa khu vực. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB để khởi động các dự án, công 

trình trọng điểm trên địa bàn. 

4. Thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cung cấp các 

dịch vụ tốt nhất để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc 

tế Việt – Trung 2009. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn.  

5. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để 

đảm bảo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư các dự án, cho các mục tiêu cấp thiết; thực hiện chi ngân sách 

và giải ngân các dự án đầu tư XDCB đúng luật, đúng tiến độ. Chấp hành tốt Luật Ngân sách, chi đúng 

chế độ quy định.  

6. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể 

thao trên địa bàn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì 

và nâng cao tính bền vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; nâng cao tỷ lệ chuyên cần 

của học sinh, nhất là ở vùng cao. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở người. Tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. 

7. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Tập trung chỉ 
đạo thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững tại 3 huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si 

Ma Cai, Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo 

an sinh xã hội. 
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8. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt Đề án Đơn 

giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30); thực hiện tốt Quy chế dân 

chủ ở cơ sở để xây dựng chính quyền kỷ cương, trong sạch, vững mạnh.  

9. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Phát động phong trào thi 

đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc 

biệt là phong trào thi đua, yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngành lễ lớn năm 2009 và 

2010 theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/5/2009 của Tỉnh ủy. 

10. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2010 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 rất nặng nề, Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân 

các dân tộc, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thi 

đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. 

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

 
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. 

 

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 

7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

                      Sùng Chúng 
 


