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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2008; 

nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005. 

Sau khi xem xét báo cáo số 291/BC-UBND, ngày 23/12/2008 của UBND 

huyện Bắc Hà về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2008 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 trình tại kỳ họp, 

các báo cáo, thuyết trình của các Ban HĐND huyện; tổng hợp ý kiến của cử tri 

do Thường trực HĐND huyện phản ánh tại kỳ họp và ý kiến đóng góp của các 

vị đại biểu, HĐND huyện Bắc Hà tại kỳ họp thứ 12 khóa VIII thống nhất, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. HĐND huyện thống nhất 
I - Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2008 theo báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2008 trình bày tại kỳ họp. 

II - Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm 2009: 

1. Về kinh tế: 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 là 13%: Tỷ trọng ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp chiếm 42,5%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 29,5%; ngành 

thương mại - du lịch - dịch vụ chiếm 28%. 

a) Sản xuất nông - lâm nghiệp: Tổng sản lượng lương thực có hạt: 21.727 

tấn.  

Trong đó: Thóc 8.234 tấn, ngô 13.493 tấn. 

- Lương thực bình quân đầu người 403kg/người/năm. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt 13 triệu/ha đất canh tác. 

- Diện tích gieo cấy lúa ruộng 2.000 ha, tăng so với năm 2008 là 38 ha. 

- Lúa nương giảm dần còn 350 ha, giảm so với năm 2008 là 50 ha. 

- Ngô cả năm 4.575 ha, trong đó diện tích ngô giống mới 3.600 ha, chiếm 

79% diện tích. 

- Trồng mới 35 ha chè tập trung. 

- Trồng mới cây ăn quả 15 ha. 

- Trồng mới 80 ha quế. 



- Trồng rừng tập trung 610 ha, bảo vệ rừng trong hạn đầu tư 2.920,4 ha, 

rừng hết hạn đầu tư 5.170 ha; trồng cây lâm nghiệp xã hội 600 nghìn cây, tương 

đương 200 ha. 

- Chăn nuôi: Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, ngựa là 5 - 7%; lợn, gia cầm 

từ 6-9%. Cụ thể: đàn trâu 15.600 con, đàn bò 1.880 con, đàn ngựa 4.200 con, 

đàn lợn 35.000 con, gia cầm 250.000 con. 

+ Sản phẩm thịt hơi 2.450 tấn. 

b) Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 22%. 

- Tiểu thủ công nghiệp tăng 19%, phấn đấu giá trị sản lượng tiểu thủ công 

nghiệp (giá hiện hành) đạt 45 tỷ đồng (giá cố định 17 tỷ đồng). 

c) Thương mại - dịch vụ: Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ du lịch 

đạt 188 tỷ đồng. 

d) Tổng thu ngân sách huyện: 114.760 triệu đồng, trong đó thu ngân sách 

trên địa bàn 10.666 triệu đồng. 

2. Văn hóa - xã hội: 

- Tỷ lệ trẻ em 6-14 tuổi đến trường đạt 99,6%. 

+ Học sinh tiểu học 98% xếp loại học lực trung bình trở lên. 

+ Học sinh THCS 90% xếp loại học lực trung bình trở lên. 

+ Có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, 05 thư viện chuẩn, xây dựng 11 

trường điển hình trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

+ Xây dựng thêm 80 phòng học, 30 phòng ở cho giáo viên. 

- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 97% trở lên. 

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hạ xuống còn 32%. 

+ Số người áp dụng các biện pháp tránh thai là 2.650 người. 

- Số gia đình văn hóa 5.600 gia đình. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,88%; giảm tỷ lệ sinh 0,8%o. 

- Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo 47,1% xuống còn 42,7% (giảm 4,4%). 

- Số lao động được giải quyết việc làm trong năm 900 người. 

 

Điều 2. HĐND huyện Bắc Hà giao cho 
- UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra. 

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, các tổ Đại biểu và Đại 

biểu HĐND huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện Nghị quyết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ 

quan Nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa VIII kỳ 

họp thứ 12 thông qua ngày 26/12/2008./. 

 

 

                                                 CHỦ TỊCH 
 Đã ký 
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