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- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
- Căn cứ Quyết định số: 86/2006/QĐ -  UBND ngày 17/12 /2006 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 huyện Sa Pa. 
Sau khi xem xét báo cáo số: 104/BC - UBND ngày 15/6/2007 của UBND huyện Sa Pa về kết 

quả thực hiện cá chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007; Phương hướng nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007; Tờ trình số: 580/TTr - UBND ngày 
17/7/2007 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007; các 
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các ý kiến của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp 
thứ 8 HĐND huyện Sa Pa khoá XVII, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 
2007. 

Trong 6 tháng đầu năm 2007 dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND huyện cùng 
với sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện, 
việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ, diện tích gieo cấy lúa xuân, lúa mùa tiếp tục tăng, không để xảy ra dịch bệnh trên cây 
trồng cũng như gia súc, gia cầm; lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch dịch vụ tăng cao 
hơn so với cùng kỳ; duy trì tốt kết quả phổ cập GDTH đúng độ tuổi, hoàn thành PCTHCS, an ninh 
chính trị, TTATXH được ổn định và giữ vững, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 
tiếp tục phát triển, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm thường xuyên... 

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục: Vẫn còn 
xảy ra tình trạng cháy rừng, di cư tự do, công tác đền bù, GPMB và thi công các công trình XDCB 
chậm, việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở chưa kịp thời... 

 
Điều 2.  Sáu tháng cuối năm 2007 UBND huyện cần tập trung chỉ đạo và thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
 
1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp:  
Tập trung, chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, phấn đấu đạt và vượt năng suất, sản lượng 

theo kế hoạch giao. Tiến hành thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu, triển khai kịp thời sản xuất 
vụ đông và vụ đông xuân năm 2008 với các loại cây chủ yếu như: lúa, ngô, đậu tương, cây hoa 
và một số loại cây trồng khác, chuẩn bị tốt việc lập kế hoạch và cung ứng giống, vật tư phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp năm 2008. 



- Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu chủ động phòng chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai, 
sớm di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; phòng chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Tiếp tục cải tạo vườn tạp, phục tráng các loại cây ăn quả có giá trị cao như đào, mận, 
chăm sóc tốt một số loại cây khác. 

 
2. Tài chính ngân sách - Thương mại du lịch - Xây dựng cơ bản: 
Tăng cường nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch thu chi ngân sách. 
Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển du lịch, tiếp tục tuyên truyền, quảng 

bá, xúc tiến cho các hoạt động du lịch của Sa Pa. 
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc các nguồn vốn như: Nguồn vốn XDCB tập 

trung, nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II, nguồn vốn Kiên cố hoá trường lớp, nguồn vốn 
hợp phần ngân sách xã (WB), nguồn vốn trung tâm cụm xã và các nguồn vốn khác... 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công xây dựng các công trình: Trụ sở phòng Giáo dục, Trụ 
sở Khối dân, trụ sở UB dân số KHHGĐ, Công trình đường vườn đào, đường Vi Ô lét, dự án khu 
mỏ đất, chợ văn hoá bến xe khách Sa Pa... 

 
3. Về Văn hoá - Giáo dục - Y tế và một số công tác khác: 
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, tổ chức các hoạt động văn hoá nhân 

dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm; Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư. 

- Tiếp tục duy trì vững chắc công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ, phổ cập giáo dục 
tiểu học  đúng độ tuổi; hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện Sa Pa đạt chuẩn PCGDTHCS năm 
2007. 

- Điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thường xuyên cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ thuốc 
men, nhân lực chủ động phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện các chương trình y tế -
DSKHHGĐ trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn 
huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán và tàng trữ chất ma tuý, vi phạm trật tự an toàn 
giao thông và trật tự xã hội. Chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tăng cường công tác an ninh ở các xã, quản lý tốt các đối tượng khách du lịch là người 
nước ngoài. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền 
đạo trái pháp luật. 

 
Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
- UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này được HĐND huyện Sa Pa khoá XVII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

20/7/2007./. 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Nguyễn Văn Phúc 
 


