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NGHỊ QUYẾT 
Về việc nhất trí thông qua kết quả thực hiện kế hoạch  

phát triển KT - XH  năm 2007; phương hướng,  
nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
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 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 cho huyện Bảo Thắng, 
Sau khi xem xét báo cáo số 288/BC-UBND ngày 12/12/2007 của UBND huyện, về việc báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch phát triển KT - XH năm 2007; phương hướng nhiệm vụ năm 2008 trình tại kỳ họp và ý kiến của các vị đại biểu Hội 
đồng nhân dân huyện tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2007; phương hướng nhiệm vụ 
phát triển  kinh tế - xã hội năm 2008 của UBND huyện trình tại kỳ họp với các nội dung chủ yếu sau: 

 
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2007: 
 
1. Phát triển kinh tế: 
  
1.1 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,3%; 
1.2 - Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch 

vụ: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 49,81%; thương mại - dịch vụ chiếm 18,22%; nông lâm thủy sản chiếm 31,97%; 
1.3 - Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,785 triệu đồng/người/năm, 
1.4 - Về sản xuất nông - lâm - thủy sản: 
- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 24,89 triệu đồng, tăng 19,77% so với năm 2006; 
- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 34.067 tấn, đạt 106,4% KH tỉnh; 101,22% KH huyện; tăng 3,99% so với năm 

2006, 
- Tổng sản lượng chè búp tươi đạt 4.443,8 tấn, đạt 100% KH; tăng 41,71% so với năm 2006; 
- Thực hiện trồng chè mới đạt 151,85ha, đạt 253,08% KH tỉnh giao; 95% KH huyện phấn đấu. 
- Tổng đàn đại gia súc: Trâu 14.835 con, tăng 5,35% so với năm 2006; bò 4.581 con, tăng 12,72% so với năm 2006; 
- Tổng đàn lợn 85.298 con, tăng 10,43% so với năm 2006, 
- Diện tích nuôi thủy sản 609,5 ha; sản lượng cá thịt 1.000 tấn, tăng 9,9% so với năm 2006; 
- Trồng rừng mới 1.106,5 ha; trong đó trồng rừng tập trung 806,5ha (50 ha rừng phòng hộ đạt 100%; 35 ha rừng biên 

giới đạt 100% KH; 721,5 ha rừng kinh tế) đạt 116,88% KH tỉnh; 127% KH huyện phấn đấu; tăng 30,93% so với năm 2006; 
1.5 - Giá trị sản xuất công nghiệp -TTCN địa phương là 54.000 triệu đồng đạt 180% KH tỉnh, 121% KH huyện, tăng 

23% so với năm 2006; 
1.6 - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 23.096 triệu đồng đạt 166% KH tỉnh; 116,4% KH huyện; thu ngân 

sách địa phương 107.919 triệu đồng; đạt 115,6% KH tỉnh giao, 103,9% KH huyện phấn đấu; tăng 17,7% so với năm 2006; 
 
2. Phát triển văn hóa - xã hội: 
 
2.1 - Giáo dục và Đào tạo: 
- Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi đạt 99,5%; duy trì phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ cập THCS ở 

15/15 xã, thị trấn: tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi tiểu học đạt 95,04%; THCS đạt 97,76%; 
- Duy trì 6 trường học đạt chuẩn quốc gia; 
- Mở 16 lớp đào tạo nghề cho 552 lượt người tham gia. 
- Mở 47 lớp bồi dưỡng công tác đảng, chính quyền, đoàn thể cho 3.448 lượt cán bộ quản lý cơ sở, đạt 226% KH tỉnh 

giao. 
2.2 - Y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình & chăm sóc trẻ em: 
- Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em đạt 98%; 



- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 29,3%, giảm 3% so với năm2006; 
- Giảm tỷ lệ sinh 0,32%o; 
- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 1,54%; 
- Xây dựng 3 đơn vị đạt chuẩn y tế quốc gia, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế lên 6 đơn vị 
2.3 - Văn hóa - Thông tin: 
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 65,3%; 
- Tỷ lệ thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 38%; 
- Tỷ lệ cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa là 95%; 
- Xây dựng mới 35 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố; nâng số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa 136 nhà. 
 
II - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIÊM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008: 
 
1- Về phát triển kinh tế: 
  
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,55%; 
- Cơ cấu các ngành kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 52,7%; nông lâm nghiệp 28,86%; thơng mại dịch vụ 18,44%; 
- Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 9,228 triệu đồng/người/năm. 
- Sản xuất nông nghiệp: 
+ Giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác 26,32 triệu đồng/ha 
+ Tổng sản lượng lương thực có hạt 35.143,29 tấn (trong đó: thóc 23.367,97 tấn, ngô 11.775,32 tấn). 
+ Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính: Lúa ruộng cả năm 4.583,78 ha; ngô 3.210 ha; đậu tương 303,6 ha; chè 

trồng mới 80 ha nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 1.708,38 ha, cây hoa 21,3 ha; cây cao lương 25 ha; diện tích trồng 
cỏ 109,2 ha; cây vụ đông 500 ha. 

- Lâm nghiệp: Trồng rừng mới 1.200ha (trong đó rừng phòng hộ, rừng cảnh quan 30 ha; rừng biên giới 20 ha; rừng 
kinh tế tập trung 680 ha; rừng phân tán 470 ha); tỷ lệ che phủ rừng 46,5%. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 15.423 con; đàn bò 5.530 con; đàn lợn 99.273 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 
16.137 tấn. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 617,34 ha; sản lượng cá thịt thu hoạch 1.200 tấn. 
- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị CN- TTCN địa phương đạt 65 tỷ đồng. 
- Quản lý đất đai: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 245 hồ sơ; cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất 103 hồ sơ; cấp 

đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 63 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất 124 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 750 giấy chứng nhận; cho thuê đất 09 tổ chức. Giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các tổ chức và nhân dân. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 26.197 triệu đồng, trong đó thu cân đối NSNN là 17.097 triệu đồng; thu ngân 
sách địa phương 104.828 triệu đồng; chi ngân sách địa phương 104.828 triệu đồng. 

 
2. Về xã hội: 
  
- Giáo dục & Đào tạo: Tỷ lệ huy động trẻ em từ 6-14 tuổi đến trường 99,8%. Xây dựng 4 trường học, nâng tổng số 

trường học đạt chuẩn quốc gia lên 10 trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập  giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 
cập giáo dục THCS ở 15 xã, thị trấn; tổ chức dạy nghề cho 2.041 lượt người. 

- Y tế - DSGĐ & TE: Duy trì và xây dựng cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia 8 đơn vị (trong đó xây dựng mới 2 đơn vị); giảm 
tỷ lệ sinh 0,4%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 1% trở lên; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 98%; giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1,5%. 

- Văn hóa: Tỷ lệ người dân được xem Đài truyền hình Việt Nam 90%; thực hiện truyền hình địa phương 52 buổi; tỷ lệ 
dân nghe được Đài tiếng nói Việt Nam 95%; phát thanh đưa tin địa phương 312 buổi; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn 
hóa 75%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 47%; tỷ lệ cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa 95%. Xây 
dựng mới 30 nhà văn hóa thôn bản trở lên; 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học, nâng số hộ gia đình hiếu học 
cấp huyện lên 10% so với năm 2007. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 5% trở lên. 
- Thực hiện tuyển quân: 110 người. 
 
Điều 2. HĐND huyện giao cho 
- UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
 
- Thường trực HĐND huyện, các ban, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
- Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./. 

 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Đặng Phi Vân 


