CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 25-7-2009

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN
Số: 56 /2009/NQ-HðND

53
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6
tháng ñầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2009; báo cáo của các cơ
quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HðND huyện và ý kiến của
ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6
tháng ñầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2009 và báo cáo của các cơ
quan hữu quan trong huyện.
1. Về ñánh giá tình hình KTXH 6 tháng ñầu năm 2009:
Trong 6 tháng ñầu năm 2009, bên cạnh những thuận lợi, huyện ta gặp không ít
khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh có nhiều biến ñộng,
phức tạp: Lạm phát gia tăng, chỉ số tiêu dùng tăng cao, giá cả các mặt hàng nông, hải
sản không ổn ñịnh…, ảnh hưởng ñến sản xuất và ñời sống của nhân dân. Nhưng với
sự nỗ lực phấn ñấu của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, nhân dân nên kinh
tế của huyện vẫn tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2008. Tổng gía trị các
ngành kinh tế tăng 12,9%, trong ñó ngành nông nghiệp tăng 89,2%, thủy sản tăng
12,4%, CN-TTCN tăng 0,9%, TMDV tăng 6,7%; nhiều hoạt ñộng văn hóa – xã hội
diễn ra sôi nổi; an ninh Quốc gia, trật tự ATXH ñược giữ vững; ñời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân ñược nâng lên, tạo ñược không khí thi ñua lao ñộng sôi nổi
với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KTXH năm 2009.
Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua
vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ñạt thấp 12,9% (Kế
hoạch 15 - 16%), mặc dù tỏi Lý Sơn ñã có nhãn hiệu nhưng vẫn chưa có nhà phân
phối chính thức, thị trường chưa mở rộng; sản lượng một số cây trồng chủ yếu ñạt
thấp (cây hành chỉ ñạt 16,6% kế hoạch, cây ngô chỉ ñạt 57,3% kế hoạch); giá trị sản
xuất thủy sản mới ñạt 46% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành công nghiệp – TTCN mới
ñạt 34% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn mới ñạt 43,3% dự toán năm,
một số nguồn thu chủ yếu trong dự toán ñạt thấp…Chất lượng giáo dục toàn diện
chưa cao, tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân
dân chưa ñáp ứng yêu cầu. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn xảy ra. Hoạt
ñộng văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh tuy ñã ñi vào nề nếp nhưng

