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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG KHOÁ IX
NHIỆM KỲ 2004 – 2009 KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh
tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch
năm 2007; Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND, ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế
hoạch năm 2007 và báo cáo các ngành chức năng, chương trình giám sát của Hội
ñồng nhân dân huyện. 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 năm 2006
Tình hình chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm hoàn
thành các mục tiêu nhiệm vụ 2006, nhằm từng bước hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị
quyết ðại hội huyện ðảng bộ lần thứ 16; dưới sự chỉ ñạo của Ban chấp hành Huyện
uỷ, 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, sự giúp ñỡ của các Sở, ngành, Uỷ ban
nhân dân tỉnh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ, nhân dân trong huyện ñoàn kết phấn ñấu hoàn
thành kế hoạch ñược giao và ñã ñạt ñược những thành quả rất quan trọng. Nhìn chung
giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu: Nông – lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, công nghiệp – xây dựng, thương mại - dịch vụ có tốc ñộ tăng trưởng khá.
Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh phát lại
truyền hình, công tác y tế, dân số gia ñình và trẻ em có những tiến bộ, quốc phòng an

