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NGHỊ QUYẾT 
Về phát triển và nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ 

trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2009 - 2011 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 

Xét Tờ trình số: 277/TTr-UBND ngày 16/12/2008  của UBND thành phố Lào Cai về phát 

triển và nâng cao chất lượng  thương mại - dịch vụ giai đoạn 2009 - 2011; Báo cáo thẩm tra số: 

38/BC-BPC, ngày 16/12/2008 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố 

dự  kỳ họp HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - kỳ họp thứ 12, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 277/TTr-UBND, ngày 16/12/2008 của UBND thành phố 

Lào Cai về phát triển và nâng cao chất lượng thương mại - dịch vụ trên địa bàn, giai đoạn 2009 

- 2011 của thành phố Lào Cai do UBND thành phố trình tại kỳ họp. 

1. Mục tiêu: Duy trì mức tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Phấn đấu nâng tổng mức bán 

lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố đến năm 2011 đạt 2.625 tỷ đồng. 

2. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng và công khai quy hoạch mạng lưới phát triển thương mại - dịch vụ trên địa 

bàn thành phố. Quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ phải đảm bảo theo 3 hình thái và một 

số nội dung sau: 

+ Về phát triển thương mại - dịch vụ theo thành phần kinh tế: Chú trọng phát triển HTX 

thương mại - dịch vụ và phát triển thương mại tư nhân. 

+ Về phát triển thương mại - dịch vụ theo không gian: Quan tâm phát triển các loại hình 

dịch vụ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập dân cư và phát triển hệ thống đại lý mua, 

bán trên địa bàn. 

+ Về phát triển thương mại - dịch vụ theo hình thái tổ chức: Chú trọng phát triển mạng 

lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống kho bãi chứa hàng hoá, đậu đỗ các phương 

tiện vận tải. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thương mại - dịch vụ; thực hiện tốt 

chức năng tổ chức hướng dẫn chính sách, pháp luật; công tác quy hoạch, kế hoạch, định hướng 

phát triển thương mại, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

thị trường, thiết lập trật tự kỷ cương trong kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành 

phố. 

- Tiếp tục khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực 

phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố như: Đầu tư và tham gia hoạt động tại 



Khu thương mại Kim Thành, Khu thương mại cửa khẩu quốc tế; xây dựng nhà hàng, khách 

sạn, siêu thị tại Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường và đầu tư cải tạo nâng cấp các chợ trên 

địa bàn thành phố. 

- Triển khai thành lập các hiệp hội: Nhà hàng, khách sạn và hiệp hội dịch vụ vận tải. 

- Định hướng phát triển 03 tuyến phố, khu phố chuyên doanh vào năm 2010. 

3. Một số giải pháp cụ thể: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và 

các đơn vị liên quan trong việc phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ trong việc phát triển và 

mở rộng quản lý thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện dự án quy hoạch mạng lưới phát triển thương mại - 

dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, kêu gọi đầu tư, đặc biệt là huy động nguồn lực trong nhân dân 

để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, tăng 

cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh 

của thành phố để thu hút đầu tư phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

- Hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở 

kinh doanh thương mại - dịch vụ; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp 

nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thương mại - dịch 

vụ; trình UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà hàng, khách sạn và siêu thị có quy mô vừa và nhỏ; 

triển khai thành lập các hiệp hội nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vận tải nhằm nâng cao chất 

lượng phục vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ hiện có, đảm bảo 

các chợ hoạt động ổn định, văn minh, hiện đại; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao trình độ quản lý, kiến thức cho các chủ 

cơ sở và nhân viên phục vụ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn. 

* Chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển: Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 15 triệu 

đồng/01 hiệp hội đối với việc thành lập các hiệp hội: Nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vận tải. 

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí ban đầu cho Ban tự nguyện (hay Tổ tự nguyện) đi vận động 

các thành viên tham gia hiệp hội; kinh phí xây dựng Điều lệ, quy chế hoạt động, ra mắt hiệp hội 

và kinh phí để duy trì hoạt động của Hiệp hội trong 3 tháng đầu kể từ ngày thành lập. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm 

giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 

26/12/2008./. 

 

CHỦ TỊCH 

   (đã ký) 

Cao Đức Hải 

 


