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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2007; 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2007, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; báo cáo thẩm tra số 24/BC-BKTXH ngày 15/12/2007 
của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007; phương 

hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, với các chỉ tiêu, giải pháp đã được nêu trong báo cáo của UBND thành phố trình 
tại kỳ họp, gồm các nội dung cơ bản sau: 

 
I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007: 
 
Năm 2007 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ XX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh; giá cả hầu hết các nhóm hàng đều tăng cao; hệ thống giao 
thông đường bộ, đường sắt đến với thành phố bị quá tải, xuống cấp; sự thay đổi trong chính sách đền bù, giải phóng mặt 
bằng, trình tự lập và phê duyệt các dự án đầu tư còn nhiều khó khăn... Song nền kinh tế trên địa bàn vẫn đạt tốc độ tăng 
trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 của thành phố tăng 14%, 
trong đó: Khu vực thương mại - dịch vụ tăng 13,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16,3%; khu vực nông - lâm 
nghiệp tăng 5,5%; tỷ trọng các ngành như sau: Thương mại - dịch vụ 48%, công nghiệp - xây dựng 44,9%, nông - lâm 
nghiệp 7,1%; GDP bình quân đầu người ước đạt 15,53 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 triệu đồng so với năm 2006; tổng 
doanh thu thương mại - dịch vụ năm 2007 ước đạt 968 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006 và đạt 119,5% KH năm; giá trị 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 2007 ước đạt 75 tỷ đồng (giá cố định), đạt 150% KH, tăng 25% so với năm 2006; tổng 
GTSX NLN năm 2007 ước đạt 75,6 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2006; GTSX trên 1 ha đất canh tác ước đạt 38 triệu đồng, 
đạt 122,6% KH; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 135 tỷ đồng, đạt 115% KH tỉnh, tăng 35% so với 
năm 2006. Các chương trình, dự án đều đã được triển khai và bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện và xã hội hoá cao. Thực hiện chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, 
vệ sinh môi trường đạt được nhiều kết quả quan trọng. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, biện pháp và cách 
thức tổ chức thực hiện tiếp tục có nhiều đổi mới, nhận thức và ý thức thực hiện của người dân được nâng lên rõ rệt. Đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo đạt kết quả cao, 
các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác cai nghiện ma tuý 3 giai đoạn, 2 hình 
thức. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hoạt động đối ngoại được nâng cao và đổi mới 
phương pháp tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác. Các kiến nghị của nhân dân được quan tâm giải quyết dứt điểm thông 
qua tăng cường đối thoại. Tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Các phong trào thi đua 
yêu nước đã được phát động toàn diện và thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền 
vững. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại đó là: Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại - dịch 
vụ chưa được xây dựng. Tiến độ di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn vào các khu TTCN tập trung còn 
chậm. Một số chỉ tiêu trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp chưa đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng, bền vững còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên môi 
trường chưa được duy trì thường xuyên; tiến độ giải phóng mặt bằng, lập dự án và tổ chức thi công đầu tư xây dựng cơ bản 
còn chậm. Việc chuyển một số trường mầm non công lập tại các phường trung tâm sang tự chủ về tài chính và tư thục chưa 
được thực hiện. Đào tạo chuyển đổi việc làm hiệu quả chưa cao. Tai nạn giao thông chưa được kìm chế, tăng cả số vụ, số 
người bị chết và người bị thương. Tình trạng khiếu nại đông người và gửi đơn thư vượt cấp vẫn còn xảy ra. 

 
II - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2008: 
 
1. Về kinh tế: 



 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, trong đó: Thương mại - dịch vụ tăng 13%, CN - xây dựng tăng 16% nông - lâm 

nghiệp tăng 6%. 
- GDP bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người. 
- Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ 47,5%, CN-XD 46%, NLN 6,5%. 
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 148 tỷ đồng, trong đó thu ngoài quốc doanh 50,5 tỷ đồng, thu tiền sử 

dụng đất 55 tỷ đồng (bao gồm cả đấu giá). 
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 6.788 tấn. 
- Giá trị sản xuất nông nghiệp/1 ha đất canh tác đạt: 45 triệu đồng. 
- 95% các hộ xây dựng nhà ở kiên cố trên địa bàn thực hiện đúng giấy phép được cấp. 
- Cấp GCNQSD đất 2.000 hộ, đưa tổng số hộ trên địa bàn được cấp GCNQSD đất đạt trên 93%. 
 
2. Về xã hội: 
 
- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS tại 17 xã, phường. 
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 - 14 tuổi đến trường đạt: 99,7%. 
- 100% cơ sở thực phẩm và dịch vụ ăn uống thường xuyên được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt: 82,5%. 
- Tổng số thôn, tổ văn hoá: 160 thôn, tổ. 
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt văn hoá: 78,8%. 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm 1,19%, tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm: 1,9%. 
- Số lao động được giải quyết việc làm mới: 2.730 người. Đào tạo, bồi dưỡng nghề do thành phố thực hiện: 640 chỉ 

tiêu. 
 
III - CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: 
 
1. Về kinh tế: 
 
- Xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại - dịch vụ thành phố, giai đoạn 2008 - 2015, tầm nhìn 

2015. Thực hiện tốt cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận loại kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 01 chợ (chợ 
Phố Mới) và 01 trung tâm thương mại (tại Bắc Cường) theo hình thức BTO hoặc BO, thực hiện cải tạo, nâng cấp các chợ do 
thành phố quản lý, mở rộng hoạt động của các chợ do xã, phường quản lý. Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nâng cao 
chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ trông giữ xe, hệ thống nhà hàng, khách sạn, gắn kết chặt chẽ với đào tạo nâng cao tay 
nghề cho đội ngũ lao động làm việc trong các lĩnh vực này. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu TTCN tập trung bắc Duyên Hải, đông Phố Mới. 
Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại 2 khu giết mổ gia súc tập trung. Quy hoạch xây dựng thêm hai khu 
TTCN tập trung và một khu giết mổ gia súc tập trung tại khu đô thị mới và phía nam thành phố. 

- Rà soát, quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, có biện pháp tích cực để sử dụng đất nông - lâm nghiệp có hiệu quả. 
Đẩy mạnh tăng diện tích các cây trồng vụ đông, tiếp tục triển khai dự án trồng chè tuyết shan, trồng rừng kinh tế, đặc biệt 
tại các xã vùng cao. Có chính sách ưu đãi, triển khai các biện pháp hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc chất 
lượng cao, phát triển đàn lợn, đàn gia cầm trên địa bàn. Tập trung sửa chữa, khơi thông hệ thống kênh mương thuỷ lợi, đảm 
bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và tăng vụ sản xuất rau an toàn. Tăng cường các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. 

 
2. Về tài chính - kế hoạch: 
 
Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm, khai thác triệt để các nguồn thu, trong đó tập trung vào thu thuế 

ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất dưới các hình thức: đấu giá, định giá, thu giao đất tái định cư, giao đất bổ sung... 
thu phí qua cửa khẩu. Tích cực chủ động đầu tư tạo ra quỹ đất nuôi  nguồn thu. Ưu tiên nguồn vốn để tổ chức triển khai các 
chương trình, dự án trọng điểm, cấp thiết của thành phố. 

 
3. Về quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường và xây dựng cơ bản: 
 
- Tiếp tục tổ chức rà soát thực trạng đô thị, triển khai lập quy hoạch thiết kế mặt đứng kiến trúc các tuyến phố, quy 

hoạch cây xanh đô thị, cải tạo đường lên xuống của các hộ gia đình... ưu tiên tổ chức triển khai các tuyến phố chính, các 
khu vực trung tâm. Xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai công tác quản lý đô thị đến năm 2010 theo hướng đẩy mạnh 
phân cấp cho cơ sở và phát huy tính tự quản khu dân cư. Triển khai có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là cải 
tạo cây xanh đô thị, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Hoàng Liên, hệ thống thoát nước...; duy trì bền vững kết 
quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường gắn với thực hiện tốt công 
tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại cơ sở, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Tập trung giao đất cho các hộ di chuyển giải phóng mặt bằng; thực hiện rà soát và có biện pháp xử lý đối với những 
hộ được thông báo giao đất bổ sung xong không thực hiện nộp tiền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, 



môi trường. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng khai thác, vận chuyển tài 
nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

- Quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn các xã, phường phía nam thành phố. Đẩy 
nhanh tiến độ lập dự án, tiến độ thi công xây dựng các công trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư, đặc biệt các công 
trình trọng điểm, các công trình phục vụ giao đất tái định cư, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật các khu 
TTCN... Lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đủ năng lực, có ý thức trách nhiệm khi tham gia các dự án do 
thành phố làm chủ đầu tư. Kiên quyết thanh lý hợp đồng đối với các nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, tiến độ 
theo yêu cầu. 

 
4. Về văn hoá - xã hội: 
 
- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 

dục, đẩy mạnh việc chuyển các trường mầm non công lập tại các phường trung tâm sang tự chủ về tài chính để từng bước 
chuyển thành các trường tư thục. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo 
viên, nhân viên quản lý của các trường học trên địa bàn. Phấn đấu tăng thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Không ngừng nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần ở khu dân cư trên cơ sở lồng ghép thực hiện tốt các 
quy định về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; chương trình tự quản đảm bảo đường thông, hè thoáng và vệ sinh 
môi trường; phát triển mạnh mẽ phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng điểm văn hoá các khu dân cư 
theo cơ chế xã hội hoá... tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn trong năm. Tích cực xây 
dựng các phóng sự, chuyên đề chuyên sâu phản ánh nội dung, chương trình, gương cá nhân, tập thể điển hình trong triển 
khai thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm của thành phố. 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ y tế thôn, bản; nâng cao chất lượng phục vụ và 
hiệu quả khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, duy trì thực hiện tốt việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực 
phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Phấn đấu tăng thêm 04 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu 
tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp. Chú trọng phát triển dạy nghề có chất lượng cao và gắn với nhu cầu sử dụng lao 
động của các doanh nghiệp; tổ chức thông tin rộng rãi về thị trường lao động phục vụ cho việc tuyển dụng và tìm việc làm. 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển  kinh tế và tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo. Huy 
động các nguồn lực, tạo sự quan tâm hơn nữa của xã hội vào thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, triển khai có hiệu quả 
các chương trình, dự án giảm nghèo. Thường xuyên quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, chính sách với người có 
công. 

- Duy trì thực hiện tốt chương trình cai nghiện ma tuý 3 giai đoạn - 2 hình thức. Điều tra, lập hồ sơ quản lý tốt đối 
tượng nghiện trên địa bàn; tiếp tục đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện. Nâng cao hiệu quả công 
tác cai nghiện tại gia đình, tại nhà cai nghiện tại các xã, phường và Trung tâm Giáo dục - CB - GDLĐXH. 

- Giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo, dân tộc. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhằm ổn định đời sống 
đồng bào dân tộc. Thực hiện kịp thời việc di chuyển các hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, bão lũ. Giải quyết dứt điểm một 
số vướng mắc tại chùa Tân Bảo. 

 
5. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: 
 
- Tập trung nắm tình hình an ninh biên giới, nội địa, tôn giáo dân tộc, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị -

TTATXH trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng, duy trì thực hiện tốt hoạt động của các ban an ninh trật tự, tổ liên gia 
tự quản. Tăng cường trấn áp, truy quét tội phạm, đặc biệt tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma tuý... Tích cực chủ động và đề 
ra các biện pháp hữu hiệu nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác giao tuyển quân; công tác đăng ký, quản lý, luyện tập lực lượng dự bị động viên, lực 
lượng dân quân tự vệ. Xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ của thành phố gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì 
thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 

- Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác dã được ký kết trong biên bản hội đàm năm 2007 với huyện Hà Khẩu, huyện 
Bình Biên - Trung Quốc; đẩy mạnh tiến độ lập và trình duyệt dự án liên doanh xây dựng bệnh viện hữu nghị Hồng Hà với 
Công ty TNHH tập đoàn Nông Khẩn; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức hội đàm, các hoạt động giao lưu văn hoá 
thể thao nhằm tăng cường hữu nghị hợp tác phát triển. 

 
6. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: 
 
- Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường họp đối 

thoại trực tiếp để giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân. Thường xuyên thực hiện các cuộc thanh tra lĩnh vực, chuyên 
đề, thanh tra đột xuất để kịp thời phòng ngừa, uốn nắn thiếu sót của các cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm 
pháp luật được ban hành đúng thể thức và nội dung. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật, đổi mới phương 
pháp, nội dung và ưu tiên tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các thôn vùng cao. 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của thành phố và các xã, phường; thực hiện tốt pháp lệnh dân 



chủ ở cơ sở. Duy trì thực hiện tốt chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện đổi mới cải 
cách hành chính trên cả 4 lĩnh vực, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 
chức và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 'một cửa' liên thông. 

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với chương trình chống tham nhũng ở tất cả các cơ quan, đơn 
vị, các xã, phường của thành phố; phát huy dân chủ, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện các chương trình, dự án. Nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc cùng tham gia quản lý và tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào phát động thi đua, tăng cường phát động 
thi đua theo chuyên đề, theo lĩnh vực. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổ chức đưa tin gương tập thể, cá nhân điển 
hình, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 
 
1. UBND thành phố Lào Cai, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường phát huy tinh thần trách nhiệm chủ 

động sáng tạo nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 

 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Ủy ban MTTQ, 

các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong thành phố vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực 
hiện tốt Nghị quyết. 

 
3. HĐND thành phố kêu gọi cán bộ, quân và dân trong thành phố phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Cao Đức Hải 
 

 


