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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SAPA 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính 

cấp tỉnh và cấp huyện; 
Căn cứ kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân loại đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện; 
Sau khi xem xét tờ trình số 1056/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện Sa Pa về việc phân loại đơn 

vị hành chính cấp huyện và ý kiến của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; 
HĐND huyện Khoá XVII kỳ họp thứ  9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 Điều 1. Phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính huyện Sa Pa như sau 

Tổng hợp tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện: 
Tên đơn vị hành chính Huyện Sa Pa 

Số lượng 68.329 
Diện tích (ha) 

Điểm 88,3 
Số lượng 52.524 

Dân số (người) 
Điểm 71 

Số lượng  ĐVHC cấp huyện đồng bằng có ĐVHC cấp xã thuộc khu vực 
miền núi, vùng cao, vùng sâu Điểm  

Số lượng 1 ĐVHC cấp huyện thuộc khu vực miền núi có ĐVHC cấp xã là 
vùng cao Điểm 15 

Số lượng 17 
ĐVHC cấp huyện thuộc khu vực vùng cao 

Điểm 17 
Số lượng  ĐVHC cấp huyện thuộc khu vực biên giới quốc gia, hải đảo 
Điểm  

Số lượng 18 
ĐVHC cấp huyện có trên 17 đơn vị hành chính cấp xã 

Điểm 1 
Số lượng  

Quận, thị xã có mật độ dân số từ 120 người/ha trở lên 
Điểm  

Số lượng  Thị xã làm trung tâm tỉnh lỵ, quận thuộc thành phố trực thuộc 
TW Điểm  

Số lượng  
Có cửa khẩu quốc tế và cửa quốc gia 

Điểm  
Số lượng 113,14% Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn, tính bình quân 

3 năm đến năm gần nhất Điểm 7,5 
Số lượng Trên 50% 

Tỷ lệ người dân tộc ít người từ 30% trở lên 
Điểm 10 

Yếu tố 
đặc 
thù 

Tổng số điểm  210 
 Phân loại  II 
 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Sa Pa giao cho UBND huyện hoàn thiện phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, lập 
tờ trình đề nghị tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, triển khai có hiệu quả nghị quyết này. 

Điều 3. Sau khi được phê duyệt, UBND huyện căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của 
Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Sa Pa Khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2007./.                                                                          
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
Nguyễn Văn Phúc 

 


