
18 CÔNG BÁO Số 18 - 31 - 12 - 2006

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 
    Số: 46/2006/ 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 việc xây dựng một số xã thành phường 
trong giai ñoạn 2006 - 2010 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

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

Sau khi xem ðề án số: 1506/ðA-UBND ngày 05/12/2006 và Tờ trình số:                   
1505/TT-UBND ngày 05/11/2006 của UBND thành phố về việc xây dựng một số xã 
thành phường trong giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn thành phố; báo cáo thẩm tra 
của Ban Pháp chế - HðND thành phố và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

I - HðND thành phố tán thành với ñề án xây dựng một số xã thành phường trong 
giai ñoạn 2006 - 2010 của UBND thành phố Việt Trì. Thống nhất thời gian dự kiến 
trình ñề án thành lập phường như sau: 

- Năm 2008: Xã Minh Phương. 

- Năm 2009: Xã Vân Phú và Xã Trưng Vương. 

- Năm 2010: Xã Minh Nông. 

 

II - HðND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ ñạo 
ñể xây dựng xã thành phường như sau: 

1. Khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh và trình duyệt phê duyệt quy hoạch chi tiết 
các phường, xã nói chung và ñặc biệt là 4 xã dự kiến thành lập phường trong  năm 
2007, ñồng thời quản lý chặt chẽ việc xây dựng trên ñịa bàn theo quy hoạch. 

 

2. Chỉ ñạo ñẩy mạnh tốc ñộ phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ du lịch, giảm tỷ trọng nông nghiệp ñể ñạt cơ cấu 
lao ñộng phi nông nghiệp theo quy ñịnh. ở mỗi xã hình thành các cụm Trung tâm 
Tiểu thủ Công nghiệp, Dịch vụ Thương mại, Du lịch, Văn hóa - Thể thao. 

 

3. Huy ñộng tối ña các nguồn lực, trong ñó ngân sách thành phố sẽ giành ưu tiên 
ñầu tư cho các xã ñể phát triển kết cấu hạ tầng ñô thị, hạ tầng du lịch, dịch vụ, văn 
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hóa thể thao, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các dự án trên mỗi ñịa bàn ñược triển khai 
thực hiện sớm nhất. 

 

4. Có chính sách phù hợp khuyến khích tăng dân số cơ học trên các ñịa bàn 4 xã 
trên ñể ñảm bảo số dân cư theo quy ñịnh. 

 

III - HðND thành phố giao: UBND thành phố tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực 
hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ và quy ñịnh của pháp luật. 

- Thường trực HðND, các ban, các ñại biểu HðND thành phố giám sát, kiểm tra 
việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND thành phố Việt Trì khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy 
thông qua. 

CHỦ TỊCH 

ðinh Phan Rang (ñã ký) 


