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NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện kế hoạch 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 của huyện Bảo Thắng. 
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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 kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 cho huyện; 
Căn cứ kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ngày 22/12/2006 về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2006, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2007; 

Sau khi nghe báo cáo số 141/BC - UBND ngày 30/6/2007 của UBND huyện về việc báo cáo 
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2007; phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2007 trình tại kỳ họp và ý kiến của các vị đại biểu HĐND 
huyện, 
 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 
6 tháng đầu năm và phương hướng phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2007 của 
UBND huyện trình tại kỳ họp với các nội dung chủ yếu sau: 

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIÊN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007: 
 
1. Các chỉ tiêu sản xuất nông lâm ngư nghiệp: 
1.1. Diện tích một số cây trồng chính: 
- Lúa xuân: 2.249 ha, đạt 104,58% KH huyện, 104,36% KH tỉnh giao. 
- Ngô xuân: 1.646 ha, đạt 58,94% KH năm. 
1.2. Năng suất một số cây trồng chính: 
- Lúa xuân: 53,94 tạ/ha, đạt 99,89% KH. 
- Ngô xuân: 35,89 tạ/ha, đạt 100,08% KH. 
1.3. Sản lượng sản phẩm chủ yếu: 
- Lúa xuân: 12.012 tấn, đạt 51,4% KH cả năm huyện giao, 53,44% kế hoạch tỉnh giao; 
- Ngô xuân: 5.907 tấn, đạt 58,75% kế hoạch huyện giao; 63,52% kế hoạch tỉnh giao. 
1.4. Chăn nuôi: 
- Tổng đàn trâu: 14.211 con, đạt 99,66% KH huyện, 97,34% KH tỉnh. 
- Tổng đàn bò: 4.653 con, đạt 90,09% KH huyện, 94,96% KH tỉnh. 
- Tổng đàn lợn: 80.999 con, đạt 90,51% KH huyện, 98,18% KH tỉnh. 



1.5. Thủy sản: 
- Diện tích thực hiện nuôi thả thuỷ sản: 500 ha, đạt 82,03% kế hoạch huyện giao, đạt 

91,24% kế hoạch tỉnh giao; 
- Sản lượng cá thịt: 500,8 tấn, đạt 50,08% KH. 
1.6. Lâm nghiệp: 
- Trồng rừng kinh tế tập trung: 35,5 ha, đạt 6,45% KH. 
 
2. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: 
- Tổng giá trị sản lượng CN - TTCN địa phương 28.105,8 triệu đồng, đạt 63,16% KH huyện, 

đạt 93,69% KH tỉnh. 
 
3. Các chỉ tiêu văn hoá xã hội: 
- Huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98,4%. 
- Duy trì phổ cập: GD tiểu học đúng độ tuổi, GD THCS ở 15 xã, thị trấn. 
- Xây dựng 8/45 nhà văn hoá thôn, bản đạt 17,77% KH. 
 
II. NHIÊM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007: 
Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước còn lại năm 

2007, với một số chỉ tiêu chính như sau: 
1.1. Diện tích một số cây trồng chính: 
- Lúa mùa: 2.438 ha. 
- Ngô hè thu: 1.346 ha. 
- Đậu tương: 154 ha. 
- Phấn đấu trồng chè mới đạt từ 160 ha trở lên. 
1.2. Năng suất một số cây trồng chính: 
- Lúa mùa: 49,27 tạ/ha. 
- Ngô hè thu: 34,00 tạ/ha. 
- Đậu tương: 13,99 tạ/ha. 
1.3. Sản lượng sản phẩm chủ yếu: 
- Lúa mùa: 12.012 tấn. 
- Ngô hè thu: 4.576 tấn. 
- Đậu tương: 296 tấn. 
- Chè búp tươi: 4.690 tấn. 
1.4. Thực hiện kế hoạch vụ 3 đối các cây trồng sau: 
- Ngô đông: 84 ha. 
- Khoai lang: 92 ha. 
- Khoai tây: 82 ha. 
- Rau các loại: 90 ha. 
1.5. Chăn nuôi: Phấn đấu đạt tổng các đàn gia súc: 
- Tổng đàn trâu: 14.260 con. 
- Tổng đàn bò: 5.165 con. 
- Tổng đàn lợn: 89.494 con. 
1.6. Thủy sản: 
- Diện tích: Thực hiện nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích mặt nước 609,5 ha. 
- Sản lượng cá thịt đạt: 500 tấn. 
1.7. Lâm nghiệp: 
- Trồng rừng kinh tế tập trung: 514,5 ha. 
- Trồng rừng phòng hộ và cảnh quan: 50,0 ha. 
- Trồng rừng biên giới: 35,0 ha. 
 
2. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản: 
- Tổng giá trị sản lượng CN - TTCN địa phương 16.394 triệu đồng. 
- Hoàn thành 100% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao năm 2007 (bao gồm kế hoạch 



điều chỉnh). 
 
3. Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội: 
- Tiếp tục duy trì phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi, GD THCS ở 15 xã, thị trấn. 
- Xây dựng 03 đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
- Giảm 1.047 hộ nghèo (tương đương 4,35% trên tổng số hộ toàn huyện), giảm tỷ lệ hộ 

nghèo xuống còn 21,55%. 
- Hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá 17.019 hộ. 
- Số thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hoá 119 đơn vị. 
- Cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hoá 97%. 
- Xây dựng 37 nhà văn hoá thôn bản. 
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2007. 
 
Điều 2. HĐND huyện giao cho: 
 
UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
 
Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện giám sát 

quá trình thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XVII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/7/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Đặng Phi Vân 
 

 


