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Số: 42/2006/ NQ-HðND 

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

 
 Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

Sau khi xem xét Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 6/12/2006 của UBND thành 
phố tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2006 và nhiệm 
vụ năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH và thảo luận; 

Xét Tờ trình số 1517/TT-UBND ngày 6/12/2006 của UBND thành phố Việt Trì, 

QUYẾT NGHỊ: 

Tán thành việc ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2006 
và nhiệm vụ năm 2007 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của 
UBND thành phố trình tại kỳ họp. ðể việc tổ chức chỉ ñạo thực hiện có kết quả các 
nội dung ñược ñề cập trong báo cáo, HðND thành phố nhấn mạnh một số vấn ñề sau: 

I - ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KTXH NĂM 2006: 

Năm 2006, tình hình KT - XH của thành phố còn gặp một số khó khăn do giá cả 
vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng biến ñộng, thời tiết diễn 
biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra, ñời sống và thu nhập của một bộ phận nhân 
dân còn khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Thành ủy, HðND thành phố, 
sự phấn ñấu nỗ lực của các cấp chính quyền và các ngành, sự giúp ñỡ của các Sở, 
ban, ngành của tỉnh tình hình KT - XH năm 2006 của thành phố ñã ñạt ñược những 
kết quả cụ thể như sau: 

Giá trị sản xuất công nghiệp - TCN năm 2006 (giá cố ñịnh 94) trên ñịa bàn ước 
ñạt 3.690.000 triệu ñồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ (trong ñó: Khu vực Nhà nước 
tăng 7,9%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 32,6%; khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 
tăng 24% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước ñạt 802.230 
triệu ñồng, tăng 17,9%. Giá trị sản xuất nông nghiệp (Giá Cð 94) ước ñạt 95.000 
triệu ñồng, tăng 1,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn năm 2006 ước ñạt 
103.440 triệu ñồng, bằng 83,9% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước ñạt 100.731 
triệu ñồng, bằng 104,2% dự toán năm. Xây dựng và quản lý ñô thị có chuyển biến 
tích cực, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ñược tiếp tục ñầu tư; hoàn thành việc nâng 
cấp ñô thị. Công tác vệ sinh môi trường và dịch vụ ñô thị ñảm bảo. Công tác cấp giấy 
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chứng nhận quyền SDð cơ bản ñã hoàn thành kế hoạch ñề ra. Chất lượng giáo dục 
tiếp tục ñược nâng lên, cơ sở vật chất trường học ñược tăng cường. Công tác văn hóa 
xã hội, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thường xuyên ñược quan tâm, không ñể 
dịch bệnh xảy ra. Các chính sách xã hội ñược thực hiện, kịp thời. Trật tự an toàn xã 
hội ñược ñảm bảo, quốc phòng, an ninh ñược giữ vững, ñời sống nhân dân ổn ñịnh và 
có nhiều mặt ñược nâng lên. Bộ mặt ñô thị ñang ngày càng ñược thay ñổi theo hướng 
sáng, xanh, sạch, ñẹp. 

Tuy nhiên kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững, tổng thu ngân sách Nhà 
nước ñạt thấp, tốc ñộ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm, mô hình 
sản xuất ñạt hiệu quả kinh tế cao chưa nhiều. Quản lý xây dựng theo quy hoạch và 
quản lý ñất ñai chưa chặt chẽ. Chủ trương xã hội hóa giáo dục ở một số nơi chưa 
ñược quan tâm ñúng mức, số lao ñộng ñược giải quyết việc làm mới còn ít. Tai tệ nạn 
xã hội vẫn còn bức xúc, nhất là tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông còn nhiều. 

II - MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007: 

1. Mục tiêu tổng quát: ðẩy nhanh tốc ñộ phát triển kinh tế, tập trung thu hút 
mạnh các nguồn vốn ñầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực ñể phát triển nhanh cơ 
sở hạ tầng ñô thị. ðẩy mạnh tiến ñộ quy hoạch thành phố theo hướng thành phố du 
lịch - lễ hội về với cội nguồn, tiến hành quy hoạch chi tiết quảng trường Trung tâm và 
quy hoạch chi tiết các phường, xã; tăng cường xã hội hóa các hoạt ñộng VH-XH; giữ 
vững ổn ñịnh chính trị, tăng cường an ninh - quốc phòng bảo ñảm trật tự, an toàn XH. 

 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế: Tăng 13,8%. 

- Giá trị sản xuất CN - TTCN trên ñịa bàn (giá cố ñịnh 94): 4.280.000 triệu ñồng. 
Tăng 16% so với cùng kỳ. 

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ (giá Cð 94): Tăng trên 18,4%. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá Cð 94): Tăng 4,4%. 

- Tổng thu ngân sách NN:  152.020 triệu ñồng. 

- Tổng chi ngân sách TP:   144.263 triệu ñồng. 

- Giảm tỷ suất sinh 0,15%o. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 11,94%. 

- Giải quyết việc làm mới cho trên 3.200 lao ñộng. 

- Tỷ lệ gia ñình ñạt tiêu chuẩn văn hóa từ 86% trở lên. 

- Tỷ lệ phá án ñạt trên 70%. 

- Tỷ lệ tuyển quân ñạt 100%. 
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III - NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH: 

1. ðẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc ñộ cao và bền vững, ñi ñôi với việc 
giải quyết các vấn ñề xã hội, nâng cao ñời sống nhân dân. 

Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, thu hút mọi nguồn lực ñầu tư 
vào ñịa bàn thành phố. Khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư và ñổi mới thiết bị 
công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng tìm kiếm thị trường, ñầu tư các 
công nghệ mới, hiện ñại tạo ra sản phẩm ñủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và trên thế giới. Thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, thu hút ñầu tư vào 
cụm TTCN Phượng Lâu I nhằm tạo ñiều kiện ñẩy mạnh việc phát triển TTCN và làng 
nghề trên ñịa bàn. 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, tăng 
cường quản lý thị trường chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho 
người tiêu dùng. Mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch gắn với ñiểm vui chơi, giải trí 
của thành phố với khu di tích ðền Hùng, khu du lịch khác trong tỉnh và các tỉnh bạn. 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ngành dịch vụ bưu chính viễn 
thông, vận tải, kho bãi và hoạt ñộng của các quỹ tín dụng, xây dựng các quy chế thu 
hút mạnh các nguồn vốn trong dân ñể phát triển kinh tế. Nghiên cứu ñầu tư nhằm 
phát triển thương mại - dịch vụ thể hiện tính chất trung tâm vùng. 

Tiếp tục thực hiện việc chuyển dich cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn 
theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 
vào sản xuất ñể nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng sản lượng hàng hóa 
nông nghiệp cung cấp cho thị trường, phát triển các sản phẩm nông nghiệp phục vụ 
cho du lịch. Tổng kết ñánh giá kết quả thực hiện dự án phát triển trồng hoa, vùng rau 
sạch, nuôi trồng thủy sản, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, có chính sách 
khuyến khích việc chuyển ñổi cơ cấu trong nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình, hộ 
nông dân có thu  nhập cao. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho 
cây trồng và vật nuôi, làm tốt công tác phòng chống lụt bão năm 2007. 

Tiếp tục chỉ ñạo ñể tăng thu ngân sách, ñăc biệt tăng thu qua ñấu giá quyền sử 
dụng ñất ñể ñầu tư phát triển hạ tầng, khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên ñịa 
bàn, tăng cường quản lý các nguồn thu, làm tốt công tác chống thất thu ñể ñảm bảo 
công bằng xã hội, phấn ñấu ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, tích cực thu nợ ñọng. Quản lý 
chi tiêu theo ñúng kế hoạch, sử dụng vốn ñầu tư ñúng mục ñích ñạt hiệu quả, gắn với 
thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra quản lý chi 
ñối với các ñơn vị; ưu tiên phần vượt thu cho ñầu tư phát triển thành phố. 

 

2. ðẩy mạnh tiến ñộ xây dựng các công trình trọng ñiểm, thực hiện chỉnh 
trang, quản lý và phát triển ñô thị hiệu quả: 

 

Tiếp tục ñẩy mạnh công tác quy hoạch thành phố theo hướng trở thành thành phố 
du lịch - lễ hội về với cội nguồn. Hoàn chỉnh và trình phê duyệt quy hoạch phát triển 
kinh tế xã hội thành phố ñến năm 2020, có bổ sung 5 xã mới tiếp nhận. Phối hợp với 


