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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 30/2013/NQ-HĐND

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

              TP. Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2013,  
kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014 thành phố Lào Cai

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

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số: 20/2013/NQ-HĐND, ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh 

Lào Cai về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đầu tư 
phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán 
ngân sách tỉnh năm 2014;

Căn cứ Quyết định số: 212/2013/QĐ-UBND, ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 435/BC-UBND, ngày 06/12/2013 và Tờ trình số: 
331/TTr-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND thành phố Lào Cai về việc thông qua 
kết quả thực hiện phát triển KT - XH năm 2013, kế hoạch phát triển KT - XH năm 
2014 thành phố Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số: 05/BC-BKTXH ngày 16/12/2013 của 
Ban KT-XH, HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 thành phố Lào Cai

1. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Năm 2013, do dự báo tình hình tốt, chủ động đề ra được chủ trương, giải pháp 
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phù hợp; năng động, sáng tạo trong chỉ đạo; quyết liệt trong công tác điều hành, tập 
trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho từng lĩnh vực, từng cơ sở. Vì vậy các chủ 
trương, chỉ tiêu kế hoạch đề ra của thành phố được nhanh chóng được cụ thể hóa 
thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Kinh tế tiếp tục phát triển 
nhanh, giá trị thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp đều tăng so 
với cùng kỳ. Tổng nguồn đầu tư toàn xã hội năm 2013 trên địa bàn, ước đạt 5.734 tỷ 
đồng, tăng 11,2% so CK. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm ước đạt 16,89%, đạt 101% 
so với KH, bằng 104,39% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng 
hướng, tỷ trọng TMDV 47%; CNXD 49,5%; NLN 3,5%. Thu nhập BQ đầu người 
ước đạt 43,3 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm 2012. Công tác giải phóng mặt 
bằng, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị được quan tâm triển 
khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới thu hút được sự 
tham gia của cả hệ thống chính trị thành phố và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng. Công tác giáo dục, y tế đạt 
nhiều kết quả nổi bật, hộ nghèo giảm mạnh với 768 hộ. Quốc phòng an ninh được 
củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính có 
nhiều chuyển biến theo hướng nhanh gọn, thông thoáng, giảm phiền hà. Công tác 
đối ngoại được mở rộng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó năm 2013 thành phố còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 
Kinh tế tuy phát triển nhanh nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Tính 
chủ động trong xây dựng nông thôn mới ở một số xã nhìn chung chưa cao. Tiến độ 
một số công trình phục vụ phát triển kinh tế và đô thị còn chậm như việc xây dựng và 
nâng cấp một số chợ; công tác GPMB, XDCB. Công tác quản lý trật tự đô thị tuy đã 
triển khai thường xuyên song có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Ý thức chấp 
hành pháp luật của người dân trong quản lý về trật tự đô thị, về an toàn giao thông 
còn hạn chế. Tai tệ nạn xã hội, đơn thư khiếu kiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội... 
còn diễn biến phức tạp. Sự phối hợp giữa các phòng, cơ sở trong giải quyết công việc 
có lúc có nơi còn chưa nhịp nhàng, vẫn còn có sự đùn đẩy trách nhiệm.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu
a) Mục tiêu tổng quát:
Năm 2014 phấn đấu hoàn thành vượt các mục tiêu đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, 

tạo đà tăng trưởng kinh tế. Hoàn thành và đề nghị được công nhận đạt đô thị loại 
II; hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chuyển biến mạnh về lĩnh vực văn 
hoá xã hội. Đảm bảo ổn định về an ninh, chính trị trên địa bàn đặc biệt đảm bảo về 
an ninh biên giới, kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt 
công tác cải cách hành chính nhà nước; tạo tiền đề vững chắc để đề nghị phong tặng 
danh hiệu đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 

b) Chỉ tiêu chủ yếu: 
* Về Kinh tế - Đô thị: 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 17%.
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- Cơ cấu kinh tế: TM-DV 47,5%, CN-XD 49,5%, NLN 03%. 
- Tổng doanh thu về thương mại dịch vụ: 7.600 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất TTCN thành phố quản lý là 156 tỷ đồng (GCĐ), đạt 540 tỷ 

đồng (GHH).
- Sản xuất nông nghiệp:
+ Giá trị sản phẩm/ha là 100 triệu đồng.
+ Tổng sản lượng lương thực có hạt: 7.885 tấn.
+ Tỷ lệ che phủ rừng: 44,5%.
- Thu chi ngân sách: Tổng thu NSNN trên địa bàn là 560 tỷ đồng; Thu ngân sách 

thành phố 377,052 tỷ đồng; Chi ngân sách thành phố dự kiến 377,052 tỷ đồng. 
- Đô thị - kết cấu hạ tầng:
+ Tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý: 80%.
+ Tỷ lệ hộ có giấy phép làm nhà: 95%.
* Về xây dựng nông thôn mới: Đến hết năm 2014 hoàn thành 02 xã về NTM, 

đưa tổng số xã hoàn thành NTM lên 5/5 xã. 
* Về Văn hoá - Xã hội:
-  Giáo dục - Đào tạo:
+ Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học đúng độ tuổi và phổ cập THCS tại 17 xã, phường.
+ Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 100%.
+ Phấn đấu tăng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn 

quốc gia lên 61%.
- Y tế:
+ Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 100%.
+ Phấn đấu tăng thêm 1 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
-  Xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm:
+ Lao động được giải quyết việc làm mới trong năm: 2.500 lao động.
+ Giảm số hộ nghèo trong năm: 376 hộ.
+ Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm: 0,995%.
-  Văn hóa:
+ Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 92,3%.
+ Số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa: 291.

+  Số thôn đạt danh hiệu văn hóa: 66.
-  Cai nghiện ma túy:
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+ Số người nghiện được đưa vào cai nghiện tại trung tâm: 132 người.
+ Số lượt người nghiện được đưa vào cai nghiện tại xã, phường: 231 người.
+ Giảm số thôn, tổ có đối tượng nghiện ma túy: 65
c) Một số nhiệm vụ chủ yếu
* Về kinh tế:
- Thực hiện việc khởi công xây dựng, nâng cấp 3 chợ trung tâm trên địa bàn 

thành phố.
- Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu TTCN tập trung tại Vạn Hoà. 
- Phát triển NLN theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, chất lượng cao, tăng 

diện tích thâm canh tăng vụ và áp dụng KHKT vào sản xuất; khuyến khích các dự 
án đầu tư trồng chè, su su ...

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiếp tục rà soát thực hiện điều chỉnh 
một số khoản thu trên địa bàn để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo các hoạt 
động kinh tế - chính trị của thành phố.

* Xây dựng Nông thôn mới:
Hoàn thành NTM tại xã Tả Phời và Hợp Thành. Xây dựng phương án xã hội hóa, 

huy động nguồn lực các doanh nghiệp và kết hợp nguồn ngân sách thực hiện đổ bê 
tông tuyến đường còn lại dài 16,8 km tại xã Tả Phời.

* Tài nguyên&MT, QLĐT, GPMB và XDCB: 
Thực hiện tốt kế hoạch quản lý, sắp xếp dân cư, GPMB trên địa bàn. Tiếp tục chỉ 

đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý đất đai đô thị, và phân cấp GPMB, QLĐT 
cho các xã, phường; đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng đường ngõ xóm; tập trung nguồn 
lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ lập 
dự án, tiến độ thi công công trình, lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực tham gia các 
dự án do thành phố làm chủ đầu tư. 

* Về  Văn hoá - Xã hội:
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên 

đảm bảo các chỉ tiêu chuẩn hoá y tế, giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia. Nâng cao 
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động, hiệu quả hoạt động các 
trung tâm học tập cộng đồng

- Thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; 
phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Triển khai có 
hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. 

- Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhằm ổn định đời sống đồng bào 
dân tộc; 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. Giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo, dân tộc. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và phối hợp tổ chức thành công các 
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hoạt động lớn trong năm 2014 diễn ra trên địa bàn như Lễ hội Đền Thượng, Hội chợ 
Thương mại thường niên Trung - Việt, Lễ công nhận thành phố hoàn thành chương 
trình xây dựng NTM, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố gắn với tổ chức Hội nghị 
thường niên hiệp hội các đô thị Việt Nam tại thành phố.

* An ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền và đối ngoại:
- Triển khai các kế hoạch về an ninh, quốc phòng năm 2014.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân theo qui định.  
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham 

nhũng lãng phí. 
- Tăng cường công tác đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho:
1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các 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 khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-

2016, kỳ họp thứ 9 thông qua, ngày 18 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 07 ngày 
kể từ ngày thông qua./.               

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính
                                             
 


