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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 21/2013/NQ-HĐND

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

TP. Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVIII – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số: 88/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 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 năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 212/BC-UBND, ngày 08/7/2013 của UBND thành 
phố Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu 
năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra số: 52/BC-
BKTXH ngày 15/7/2013 của Ban KT-XH và ý kiến của các đại biểu HĐND thành 
phố Lào Cai tại kỳ họp thứ 7,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện mục 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 2013 
trên địa bàn thành phố Lào Cai.

1. Sáu tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước và 
tỉnh Lào Cai tiếp tục gặp khó khăn với đà tăng trưởng và phục hồi chậm, tình hình 
phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng gặp nhiều khó khăn thách thức, điều 
kiện thời tiết liên tục diễn biến bất thường. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời 
của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và toàn thể cán 
bộ, nhân dân thành phố nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển; nhiều 
chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đã đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt là sự 
vào cuộc chung tay, góp sức của nhân dân toàn thành phố; công tác quản lý đô thị, 
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giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến; huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục tăng; 
các dự án trên địa bàn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đóng góp tích cực 
vào phát triển kinh tế. Văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị ổn định, tạo 
niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế là: Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao, nhưng chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế; 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, dịch vụ 
thương mại phát triển nhỏ lẻ, triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng 
cao chưa đạt yêu cầu, công tác xây dựng nông thôn mới chưa đều; quản lý đô thị, 
giải phóng mặt bằng tuy có nhiều cố gắng xong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc 
còn chậm; tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
Sáu tháng cuối năm 2013 nhiệm vụ của thành phố còn rất nặng nề; ngoài các 

nhiệm vụ thường xuyên, thành phố cần tập trung quyết tâm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu đã đề ra; trong đó ưu tiên chỉ đạo quyết liệt hơn nữa ở một số lĩnh vực 
như: Công tác xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, 
đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá; tăng cường cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác đối 
ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội. Tập trung huy 
động nguồn lực thực hiện thành công 7 chương trình, 27 đề án kế hoạch của Đảng 
bộ thành phố giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở ưu tiên chỉ đạo theo từng nhóm lĩnh 
vực dưới đây:

a) Lĩnh vực Đô thị:
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm trên 

địa bàn, đặc biệt là xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân 
khu vực di chuyển GPMB; tập trung hoàn thiện các thủ tục tổ chức khởi công xây 
dựng các công trình khởi công mới, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và giải quyết 
dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa 
bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự đô thị, an 
toàn giao thông. 

b) Xây dựng nông thôn mới:
Ưu tiên chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 05 xã theo 

lộ trình, trong đó tập trung cho 02 xã (Vạn Hòa, Đồng Tuyển) hoàn thành chương 
trình xây dựng NTM vào cuối năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao 
thông nông thôn, trong đó tập trung hoàn thành tuyến đường Cuống – Phìn Hồ - Ú 
Sì Sung xã Tả Phời. Thực hiện tốt các nội dung xây dựng thôn kiểu mẫu ở các xã. 

c) Lĩnh vực kinh tế:  
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Rà soát, điều chỉnh, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đảm bảo 
đạt và vượt kế hoạch giao. Chỉ đạo kiểm soát bình ổn thị trường, tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát hàng hóa, hoạt động của các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh trên 
địa bàn.

Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh hoàn thành phương án quản lý, huy động 
nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp các chợ trên địa bàn; Duy trì và nâng cao chất 
lượng hoạt động của Hiệp hội khách sạn, nhà hàng, taxi trên địa bàn. Tập trung tháo 
gỡ khó khăn cho các cơ sở TTCN tại các cụm Công nghiệp.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ đông; triển khai sản xuất 340 ha 
tăng vụ đông, trồng mới 15 ha Chè; Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm; đảm bảo an toàn đời sống nhân dân và sản xuất trong mùa mưa bão.

d) Văn hóa – xã hội: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất 

lượng các hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng của tỉnh và thành phố.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2013- 2014; đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn theo kế hoạch; Tiếp tục thực hiện tốt hướng dẫn 
tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đẩy 
mạnh tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt hoạt động Văn 
hoá văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân 2014; kế hoạch, kịch bản tổ chức 
Lễ hội Đền Thượng. Tiến hành đánh giá công tác xoá đói giảm nghèo và thực hiện 
giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ theo đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai 
nghiện ma túy.

Duy trì việc kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn 
giáo và quản lý tốt các hoạt động tại các khu di tích, nơi thờ tự trên địa bàn. Kiểm 
soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh lây lan ở người và gia súc; tăng cường công 
tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 

e) Nội chính, xây dựng chính quyền và đối ngoại: 
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai hiệu quả kế hoạch mở 

đợt cao điểm trấn áp tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu hoàn thành 
và giảm đồng bộ 8% về cả 03 tiêu chí số vụ tại nạn giao thông, va chạm giao thông 
và số người chết do tại nạn giao thông.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tập 
trung thực hiện phong trào trong 6 tháng cuối năm 2013. Thực hiện nghiêm túc công 
tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính. Triển khai các nội dung đầu tư 
hệ thống hiện đại hóa bộ phận một cửa tại một số phường trung tâm. 

Tăng cường công tác đối ngoại với các địa phương trong và ngoài nước. Thực 
hiện chuẩn bị nội dung hội đàm với huyện Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc).
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Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao
1. Ủy ban nhân dân 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 thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII – kỳ họp thứ 7, 

nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành 
sau 07 ngày kể từ ngày được thông qua./. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


