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trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 3452/2007/Qð-UBND 

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

     Việt Trì, ngày 24 tháng 12 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 

Về một số chủ trương, biện pháp ñiều hành kế hoạch  
phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 1569/Qð-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; Quyết ñịnh số 
187/Qð-BKH ngày 19/11/2007 và Quyết ñịnh số 1378/Qð-BKH ngày 23/11/2007 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư phát triển 
thuộc ngân sách Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; 
Quyết ñịnh số 3658/2007/Qð-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2007/NQ-HðND, Nghị quyết số 122/2007/NQ-HðND 
và Nghị quyết số 125/2007/NQ-HðND ngày 19/12/2007 của HðND tỉnh khóa XVI, 
kỳ họp thứ mười hai về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân 
sách Nhà nước, phân bổ vốn ñầu tư, vốn các chương trình mục tiêu năm 2008; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Về chủ trương bố trí kế hoạch năm 2008 

Năm 2008, ñược xác ñịnh là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010; việc tổ 
chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 sẽ tạo tiền ñề ñể 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị 
quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XVI ñề ra, nhằm sớm ñưa Phú Thọ thoát khỏi 
tỉnh nghèo. Vì vậy, chủ trương bố trí và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2008 là:  

- Phấn ñấu thực hiện ñạt và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2008 ñã ñược 
HðND tỉnh Nghị quyết thông qua, nhất là các chỉ tiêu năm 2007 thực hiện chưa ñạt 
hoặc còn ñạt thấp như: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị 
sản xuất công nghiệp, nông lâm nghiệp, mức giảm tỷ suất sinh, xuất khẩu lao ñộng; 

- Tạo sự chuyển biến rõ nét về môi trường và hiệu quả thu hút vốn ñầu tư, nhằm 
tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao tiềm lực kinh tế, tạo tiền ñề cho kinh tế tăng 
trưởng cao và bền vững những năm tiếp theo; 

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các cấp, các ngành; trách nhiệm 
người ñứng ñầu trong quản lý ñiều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ñược giao. 
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ðẩy mạnh cuộc ñấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành 
tiết kiệm.  

 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 

1. Về phát triển nông lâm nghiệp, kinh tế nông thôn:  

- Tập trung chỉ ñạo thực hiện tốt các chương trình, dự án nông lâm nghiệp trọng 
ñiểm, trọng tâm là chương trình nuôi trồng thủy sản, dự án nuôi bò thịt và chương 
trình sản xuất lương thực; trong ñó chú trọng khâu sản xuất giống và chính sách trợ 
giá giống cây trồng, vật nuôi. 

- Tranh thủ tối ña các nguồn lực ñể ñầu tư các tuyến ñê, kè gắn với phát triển giao 
thông; các công trình thủy lợi, ñảm bảo chủ ñộng tưới tiêu cho sản xuất nông lâm 
nghiệp.  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành có liên quan tổ chức thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ sinh học, tổ 
chức thực hiện tốt các chương trình trọng ñiểm, xây dựng quy hoạch phát triển nông 
thôn mới. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tranh thủ các nguồn lực ñể xây dựng 
các công trình ñê, kè, thủy lợi.  

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành quy hoạch chi tiết ñất trồng 
rừng sản xuất, ñất trồng rừng phòng hộ, ñảm bảo quỹ ñất ñể ổn ñịnh, phát triển rừng 
sản xuất; nghiên cứu chính sách khuyến khích nhà ñầu tư tham gia trồng rừng sản 
xuất, quản lý khai thác rừng phòng hộ. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
ngành, UBND các huyện, thành, thị có liên quan nghiên cứu, ñề xuất chính sách, kinh 
phí trợ giá giống thực hiện các chương trình nông lâm nghiệp trọng tâm,  trọng ñiểm.  

2. Về phát triển sản xuất công nghiệp:  

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc ñẩy các dự án lớn thực hiện ñúng tiến ñộ, 
nhất là dự án sản xuất bia, xi măng, cán thép..., xúc tiến thu hút các dự án lớn, có khả 
năng triển khai trong năm 2008.  

- Quy hoạch mở rộng một số khu, cụm công nghiệp có lợi thế; ñồng thời triển 
khai các thủ tục ñề nghị bổ sung quy hoạch Phú Thọ trở thành Trung tâm ñiện lực.  

- Chấn chỉnh, sắp xếp lại công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; ñảm bảo 
hoạt ñộng khai thác phải gắn với công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường trên ñịa 
bàn tỉnh.  

- Giao Sở Công nghiệp chủ trì, hoàn thiện các thủ tục ñể ñề nghị Bộ Công thương, 
trình Chính phủ bổ sung quy hoạch Phú Thọ trở thành Trung tâm ñiện lực và xúc tiến 
thực hiện dự án nhiệt ñiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND các huyện, thành, thị có liên quan tăng cường kiểm tra và ñề xuất giải pháp 
chấn chỉnh hoạt ñộng khai thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh.  

- Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, 
ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra tiến ñộ, ñề xuất các giải pháp tháo gỡ 
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vướng mắc ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án; ñồng thời ñẩy mạnh xúc tiến ñầu 
tư thu hút các dự án lớn, nhất là các dự án ñã ký kết thỏa thuận. 

3. Về phát triển các ngành dịch vụ:  

- Triển khai thực hiện các dự án lớn về dịch vụ, nhất là dự án khu dịch vụ Bãi Nổi 
La Phù, nước khoáng nóng Thanh Thủy, khu dịch vụ Xuân Quang (Tam Nông); xúc 
tiến thu hút các dự án vào khu du lịch ðền Hùng, khu du lịch Văn Lang, Bến Gót, 
khu Vân Hội - Ao Giời - Suối Tiên, Ao Châu (Hạ Hòa) và một số khách sạn, nhà 
hàng, trung tâm thương mại ñảm bảo phục vụ nhu cầu khách du  lịch.  

- Xây dựng các tua, tuyến du lịch trên cơ sở khai thác văn hóa lễ hội thời kỳ Hùng 
Vương, vườn quốc gia Xuân Sơn gắn kết chặt chẽ với các tua du lịch trong và ngoài 
nước. 

- Giao Sở Thương mại và Du lịch chủ trì, lập ñề án xây dựng ñiểm du lịch gắn với 
các lễ hội, tiềm năng sinh thái tiêu biểu, trong ñó tập trung biên soạn nội dung hướng 
dẫn, giới thiệu chi tiết tại từng ñiểm du lịch, ñi ñôi với tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng 
ñội ngũ hướng dẫn viên và cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, loại 
hình du lịch. Chủ trì, xây dựng các ñiều kiện thiết yếu ñể hình thành 2 tuyến du lịch 
trọng ñiểm của tỉnh (tuyến Việt Trì - ðền Hùng - Thanh Thủy - Xuân Sơn; tuyến Việt 
Trì - ðền Hùng - Hạ Hòa). Chỉ ñạo các ñơn vị trong ngành mở rộng liên kết, hợp tác 
với các ñơn vị tổ chức du lịch trong và ngoài nước ñể ñầu tư cơ sở vật chất, tạo các 
tuyến du lịch; hướng liên kết trước mắt tập trung các ñơn vị ở thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội và một số thành phố lớn. 

4. Về ñầu tư phát triển: 

- Tổ chức triển khai các dự án cụ thể ñã ký kết, thỏa thuận trong năm 2007 và xúc 
tiến thu hút ñầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế về công nghiệp, nông lâm nghiệp, 
các ngành dịch vụ phát triển thành trung tâm vùng như: Vận tải kho bãi, thương mại, 
tài chính tín dụng, giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa, thể thao...; 

- ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án trọng ñiểm trên ñịa bàn như: Dự án nâng 
cấp quốc lộ 2, cầu Hạ Hòa và ñường nối quốc lộ 70, dự án ðền Hùng, trường ðại học 
Hùng Vương, các dự án phục vụ Hội khỏe Phù ðổng toàn quốc lần thứ VII, năm 
2008. 

- Chủ ñộng xây dựng dự án và tổ chức thực hiện tốt dự án ñể tranh thủ nguồn lực 
ñầu tư từ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, 
ngành ñể xây dựng các dự án có quy mô lớn, có tính liên vùng. Chuẩn bị tốt các ñiều 
kiện thực hiện dự án, ñể giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu 
từ ngân sách Trung ương, vốn ODA...; 

- Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, nghiên cứu ñiều chỉnh cơ cấu thu hút ñầu 
tư, phân bố lại sản xuất phù hợp với từng vùng, từng ñịa bàn. Phối hợp chặt chẽ với 
các ngành, UBND các huyện, thành, thị ñẩy mạnh xúc tiến ñầu tư thu hút các dự án 
lớn theo hướng tiếp cận và vận ñộng trực tiếp ñối với từng nhà ñầu tư, từng nhà tài 
trợ.  
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- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, 
thị có liên quan làm tốt công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng ñối với các dự án giao 
thông trọng ñiểm năm 2008 như: Cầu Ngọc Tháp, ñường Hồ Chí Minh giai ñoạn 2, 
ñường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (ñoạn Việt Trì - Yên Bái), ñường 32C, 32A (ñoạn 
Mỹ Thuận - Tân Phú)...; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ñạo triển khai 
các dự án lớn về ñê kè, thủy lợi. 

5. Về tài chính tín dụng:  

- Nghiên cứu cơ chế, ñẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách trên ñịa bàn, nâng 
tính chủ ñộng, tự chịu trách nhiệm của các cấp ngân sách; ñảm bảo sau năm 2008 có 
một số ñơn vị hành chính cấp huyện tự cân ñối ñược thu - chi ngân sách.  

- ðẩy mạnh thực hiện chương trình hành ñộng triển khai Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người ñứng ñầu cơ quan ñơn vị trong công 
tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.  

- Sở Tài chính chủ trì, cùng với Cục thuế tỉnh làm việc với các ngành xây dựng dự 
toán thu ngân sách Nhà nước theo hướng tích cực, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp 
ñẩy mạnh hoạt ñộng ñầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo ñộng lực ñể thúc ñẩy kinh tế 
tăng trưởng cao, ñồng thời tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Chủ ñộng ñề xuất công 
tác quản lý chi, ñảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế bội chi, giảm nợ ñọng, làm 
lành mạnh hóa tài chính ngân sách của tỉnh.  

- Sở  Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ các ngành có liên quan tiếp tục rà 
soát phương án cải cách tài chính công, triển khai ñồng bộ việc giao quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ 
quan Nhà nước và các ñơn vị sự nghiệp theo Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP và Nghị 
ñịnh số 130/2005/Nð-CP của Chính phủ. 

6. Về khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường:  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ở 
một số dự án trong các khu, cụm công nghiệp, khu ñô thị.  

- Xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng ñất ñai. Kiên quyết thu hồi, xử lý các 
chủ dự án sử dụng ñất không ñúng mục ñích hoặc không thực hiện ñầu tư theo cam 
kết. Trong năm 2008, tập trung xử lý ñối với các dự án ñã ñược kiểm tra kết luận có 
vi phạm năm 2007; mở rộng kiểm tra ñối với các dự án ñầu tư trong các khu, cụm 
công nghiệp, các dự án FDI ñể xử lý toàn diện các nội dung liên quan ñến sử dụng 
ñất sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn.  

- Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nhất 
là khoa học ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. ðẩy mạnh xã hội hóa 
công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải.  

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan rà 
soát, ñánh giá trình ñộ công nghệ của các dự án và tổ chức thẩm ñịnh công nghệ các 
dự án ñầu tư mới ñảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn quy ñịnh. Hướng dẫn các doanh 
nghiệp xúc tiến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tiêu chuẩn quốc tế cho các sản 
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phẩm lợi thế của tỉnh; phối hợp với ngành liên quan tiếp tục triển khai việc áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 vào hoạt ñộng của cơ 
quan quản lý Nhà nước giai ñoạn 2006 - 2010. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các 
huyện thành thị tổ chức kiểm tra, ñánh giá tác ñộng môi trường của các dự án sản 
xuất, có biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, 
khu ñô thị. Thực hiện chặt chẽ việc thẩm ñịnh công nghệ, ñánh giá tác ñộng môi 
trường dự án ñầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt ñộng khai 
thác khoáng sản, vật liệu xây dựng (cát, sỏi...). Tiến hành kiểm tra, xử lý các chủ dự 
án sử dụng ñất không ñúng mục ñích hoặc không thực hiện ñầu tư theo cam kết.  

7. Về các lĩnh vực xã hội:  

- Sở Giáo dục - ðào tạo chỉ ñạo tăng cường công tác ñào tạo, bồi dưỡng chuẩn 
hóa ñội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong từng cấp học, bậc học. Tiếp tục thực hiện 
ñổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học ở các cấp học phổ thông, 
gắn với cuộc vận ñộng "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong 
giáo dục" và "Nói không với vi phạm ñạo ñức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp". 

Chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện thành thị tổ chức triển khai ñề án phổ 
cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh THCS 
và THPT. Tranh thủ nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng trường chuẩn quốc 
gia, chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học giai ñoạn 2. Chủ trì, phối hợp với 
các ngành có liên quan chuẩn bị các ñiều kiện phục vụ và tham gia tổ chức Hội khỏe 
Phù ðổng toàn quốc lần thứ VII, năm 2008.  

- Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - ðào 
tạo, các ngành có liên quan hướng dẫn, giúp ñỡ các cơ sở ñào tạo nâng cao chất 
lượng và quy mô ñào tạo, tổ chức ñào tạo theo ñịa chỉ, ñặt hàng dạy nghề; tạo cho 
ñược bước chuyển mới về ñào tạo, dạy nghề, ñảm bảo cung cấp ñủ lao ñộng có trình 
ñộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và xuất khẩu lao ñộng, từng 
bước phát triển thành trung tâm ñào tạo nguồn nhân lực của vùng. Chỉ ñạo thực hiện 
có hiệu quả chương trình  giảm nghèo, việc làm, chương trình xuất khẩu lao ñộng và 
thực hiện các chế ñộ, chính sách ñối với các ñối tượng ñược hưởng.  

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ ñạo nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch 
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS...; lồng ghép các mục tiêu 
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong các chính sách, chương trình, 
các  dự án phát triển.  

Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia ñình, tăng cường 
sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện mục 
tiêu giảm tỷ suất sinh giai ñoạn 2006 - 2010. 

- Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu ñổi 
mới phương thức, thống nhất về nội dung tổ chức các lễ hội truyền thống, nhất là Giỗ 
Tổ Hùng Vương - Lễ hội ðền Hùng. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ñề nghị công nhận các 
di tích lịch sử quốc gia ñối với các di tích khảo cổ gắn với di tích lịch sử ðền Hùng, 
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làm cơ sở khoa học ñề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Chỉ ñạo 
thực hiện tốt cuộc vận ñộng "Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa". 

- Sở Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - ðào tạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ ñào tạo lực lượng vận ñộng viên tham gia thi ñấu, bồi dưỡng trọng tài và 
tham gia tổ chức thành công Hội khỏe Phù ðổng toàn quốc lần thứ VII, năm 2008. 
Thực hiện chương trình thể dục thể thao xã, phường, thị trấn và nhiệm vụ thể thao 
thành tích cao.  

8. Về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước:  

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan tổng kết, 
ñánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính trong các sở ngành, các huyện thành 
thị, các xã phường thị trấn; nhất là trong các khâu cấp phép ñầu tư, cấp giấy chứng 
nhận ðKKD, quản lý ñất ñai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, thực hiện cơ 
chế một cửa liên thông... 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan ñề xuất phương án sắp 
xếp tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành ở tỉnh, các phòng ban chuyên 
môn thuộc UBND các huyện, thành, thị theo Nghị ñịnh của Chính phủ, gắn với triển 
khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Xây dựng ñề án ñào tạo cán bộ có trình 
ñộ cao cho các ngành mũi nhọn. Thực hiện thí ñiểm việc tổ chức thi tuyển cán bộ 
quản lý cấp phòng trong các sở ngành, các huyện thành thị.  

- Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quyết ñịnh, 
kết luận, ý kiến của cấp có thẩm quyền, người có thẩm quyền. ðôn ñốc việc giải 
quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, nhất là các ñơn thư tồn ñọng.  

- Ban Thi ñua khen thưởng tỉnh ñề xuất giải quyết tồn ñọng về chính sách khen 
thưởng theo quy ñịnh. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác khen 
thưởng gắn với các thực hiện các phong trào thi ñua sản xuất kinh doanh và các hoạt 
ñộng xã hội.  

9. Về ñảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội:  

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực 
phòng thủ cấp huyện, công tác huấn luyện, tuyển quân năm 2008.  

- Tăng cường công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa giảm thiểu 
tai nạn giao thông. Hoàn thành ñầu tư, ñưa vào hoạt ñộng công trường 06 Trị Quận 
(Phù Ninh), tăng cường công tác nắm tình hình và kịp thời ngăn chặn và từng bước 
ñẩy lùi các tệ nạn xã hội.  

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ ñộng công tác nắm, phân tích ñánh 
giá và dự báo tình hình, xây dựng phương án ñảm bảo an ninh trật tự; ñảm bảo công 
tác tuyển quân; huấn luyện lực lượng vũ trang ñáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến ñấu 
trong mọi tình huống.  

- Tăng cường các biện pháp ñấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; ñấu 
tranh phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ hội và các ngày kỷ niệm 
lớn trong năm; chủ ñộng triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, 
cứu nạn năm 2008.  
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- Giao Ban an toàn giao thông tỉnh chỉ ñạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp 
công an tỉnh và các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt 
ñộng vận tải hành khách, hàng hóa ñường bộ, ñường thủy; cấp phép lái xe, giấy phép 
lưu hành xe và các ñiều kiện có liên quan ñối với phương tiện tham gia giao thông.  

Ngoài những nội dung trên ñây, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, của 
cấp; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 ñã ñược Tỉnh ủy, 
HðND, UBND tỉnh xác ñịnh, các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng thành kế 
hoạch, chương trình công tác của ngành nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 ñã ñề ra.  

 

ðiều 3. Bố trí vốn ñầu tư, quản lý Nhà nước về ñầu tư và xây dựng.  

1. Về bố trí vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước:  

Việc bố trí các nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước phải ñúng quy ñịnh của 
Nhà nước, phân cấp quản lý ñầu tư, xây dựng và  phải ñảm bảo ñúng các quan ñiểm, 
nguyên tắc, phương án bố trí tại Nghị quyết số 125/2007/NQ-HðND ngày 
19/12/2007 của HðND tỉnh; trong ñó:  

a) ðối với vốn ñầu tư XDCB tập trung:  

- Ưu tiên bố trí ñền bù, giải phóng mặt bằng; bố trí ñối ứng các dự án ODA, của 
Bộ, ngành theo cam kết; thanh toán vốn nợ ñọng công trình hoàn thành; bố trí trả nợ 
vốn vay, lãi suất vốn vay và bố trí công trình, dự án chuyển tiếp; giành phần vốn ñể 
bố trí cho công tác quy hoạch, chuẩn bị ñầu tư.  

- Tạm dừng một số công trình chưa cấp bách, chưa có khả năng bố trí vốn ñể hoàn 
thành trong những năm tới; ưu tiêu bố trí cho các dự án tạo nhanh tiềm lực kinh tế, dự 
án có khả năng cân ñối vốn từ quỹ ñất, tạo ra ñược các quỹ ñất thương mại, ñất sạch 
cho ñầu tư với quy mô lớn; chỉ bố trí ñầu tư mới một số công trình do yêu cầu cấp 
thiết phải khởi công và các dự án quy mô nhỏ do ngân sách huyện cân ñối, bố trí.  

b) ðối với vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Việc phân bổ vốn 
phải ñảm bảo theo ñúng mục tiêu, mức vốn ñược giao, ñịnh hướng của các Bộ, ngành 
Trung ương và ñảm bảo nguyên tắc bố trí vốn theo hướng tập trung cho các công 
trình, dự án trọng ñiểm, tránh dàn trải, phân tán.  

c) ðối với vốn chương trình mục tiêu và các chương trình dự án khác:  

- Các chương trình, dự án có vốn ñầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất 
ñầu tư XDCB, phân bổ theo hướng: Ưu tiên bố trí thanh toán khối lượng XDCB hoàn 
thành, các công trình có khả năng hoàn thành dứt ñiểm trong năm. Chỉ bố trí khởi 
công mới những công trình, dự án theo ñịnh hướng của các Bộ, ngành chủ quản 
chương trình; những công trình cấp thiết, cơ sở ñề nghị và có khả năng hoàn thành 
trong năm.  

- ðối với chương trình 135, thực hiện theo Quyết ñịnh số 1445/Qð-TTg ngày  25-
10-2007 của Thủ tướng Chính phủ về ñịnh mức ñầu tư và các dự án thuộc chương 
trình 135 kế hoạch năm 2007, năm 2008 và quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh 
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mức phân bổ vốn thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản ñặc 
biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi giai ñoạn 2006 - 2010. 

- ðối với các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi, việc trợ cước, trợ giá các 
mặt hàng chính sách miền núi phải ñảm bảo cung ứng ñầy ñủ, trực tiếp ñến các ñối 
tượng ñược hưởng, trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương 
và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.  

- ðối với chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, thực hiện theo Quyết ñịnh số 
100/Qð-TTg ngày 06/7/2007 và Quyết ñịnh số 147/Qð-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ.  

- ðối với những chương trình, dự án chưa có hướng dẫn của các Bộ, ngành việc 
bố trí vốn cho các hoạt ñộng nghiệp vụ, các công trình, dự án thực hiện theo nội dung 
như năm 2007.  

d) ðối với vốn tín dụng, vốn vay: Tiếp tục vay ñể triển khai một số dự án trọng 
ñiểm trên cơ sở tính toán hiệu quả và phù hợp với khả năng thu hồi vốn của dự án. 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Chủ tịch UBND 
tỉnh quyết ñịnh ñối với từng dự án.  

ñ) ðối với nguồn vốn ñầu tư từ thu tiền sử dụng ñất ngân sách cấp huyện, xã 
ñược hưởng: Ưu tiên bố trí thanh toán cho các công trình, dự án do huyện làm chủ 
ñầu tư (trước ñây do ngân sách tỉnh bố trí), bố trí vốn ñối ứng các dự án ODA và bố 
trí cho giáo dục, ñào tạo, dạy nghề ñảm bảo cơ cấu theo quyết ñịnh của Thủ tướng 
Chính phủ.  

2. Quản lý Nhà nước về ñầu tư và xây dựng:  

- Quản lý Nhà nước về ñầu tư và xây dựng phải ñược thực hiện theo quy ñịnh 
hiện hành của Nhà nước và phân cấp ñầu tư của tỉnh. Các dự án ñầu tư từ mọi nguồn 
vốn ñều phải ñược kế hoạch hóa, phù hợp với quy hoạch, ñảm bảo cân ñối giữa nhu 
cầu và khả năng thanh toán. Tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá chất lượng công 
trình; chấn chỉnh công tác tư vấn, thiết kế, thẩm ñịnh, giám sát ñầu tư, ñảm bảo nâng 
cao chất lượng dự án và hiệu quả ñầu tư.  

- Chỉ ñạo thực hiện tốt Chỉ thị 836/CT-TTg ngày 02/7/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ tăng cường công tác quản lý ñầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước. Tiếp 
tục ñẩy mạnh phân cấp quản lý ñầu tư và xây dựng cho cấp huyện, gắn chủ ñầu tư với 
ñơn vị quản lý, khai thác, sử dụng dự án sau ñầu tư theo Thông tư 02/TT-BXD ngày 
14/02/2007 của Bộ Xây dựng. Nâng cao trách nhiệm các chủ ñầu tư, chủ dự án, kiểm 
tra, rà soát năng lực của chủ ñầu tư, chủ dự án ñể có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực, trình ñộ quản lý cho các chủ ñầu tư, nhất là các xã miền núi.  

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 
thực hiện các nội dung về giám sát ñánh giá ñầu tư; thường xuyên kiểm tra, ñánh giá 
tiến ñộ thực hiện, chất lượng công trình, dự án; trong phạm vi thẩm quyền, giải quyết 
ngay những vướng mắc và báo cáo, ñề xuất với UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện kế hoạch vốn ñầu tư.  


