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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG KHOÁ IX
NHIỆM KỲ 2004 – 2011 KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng ñầu năm 2009, nhiệm vụ- giải pháp thực
hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009. Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND, ý kiến
của ðại biểu HðND huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng ñầu năm 2009, nhiệm vụ
giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009 và báo cáo các cơ quan chức
năng; Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn ñề sau:
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm
2009
Dưới sự chỉ ñạo của Ban chấp hành ðảng bộ huyện, sự ñiều hành của UBND
huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, ñoàn thể, Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam huyện. Bên cạnh ñó, có sự quan tâm giúp ñỡ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và
các sở, ngành chức năng của tỉnh; Với sự ñoàn kết, phấn ñấu của toàn thể cán bộ,
chiến sĩ, nhân dân trong huyện ñã triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ
nghị quyết HðND huyện ñề ra. Nhờ ñó trong 6 tháng ñầu năm 2009 huyện ta ñã ñạt
ñược những thành quả rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
phòng
- Lĩnh vực kinh tế: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trong 6 tháng ñầu
năm 2009 là 33.779 triệu ñồng, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước, ñạt 49,74%
kế hoạch năm; Thu ngân sách trong ñịa bàn huyện ñạt 814,24 triệu ñồng (ngân sách
huyện 471,8 triệu ñồng, ñiều tiết ngân sách xã 342,44 triệu ñồng) ñạt 56,2% nghị
quyết HðND huyện.
-Lĩnh vực văn hóa xã hội: Giáo dục - ñào tạo, y tế có những chuyển biến tích
cực; Công tác VHTT, truyền thanh phát lại truyền hình duy trì hoạt ñộng ổn ñịnh,
tuyên truyền kịp thời chủ trương ñường lối chính sách của ðảng, pháp luật của nhà
nước ñến với quần chúng nhân dân.

