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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH
KHÓA VII-KỲ HỌP THỨ 8
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 thực hiện kế hoạch
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; các báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và ý kiến của các ñại biểu HðND huyện
tại kỳ họp, HðND huyện khóa VII, kỳ họp thứ 8 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:
Tán thành Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tếxã hội 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; HðND huyện nhấn mạnh
một số vấn ñề trọng tâm sau:
A. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm
2007
Tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng ñầu năm 2007 tiếp tục phát triển
khá, một số chỉ tiêu cơ bản ñều ñạt và vượt kế hoạch ñề ra, tổng giá trị sản xuất 6
tháng ñầu năm 2007 ñạt 50,58% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 9%. Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ
trọng TTCN, XDCB và TM-DV; lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, an ninh-quốc
phòng ñược giữ vững, ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ñược nâng lên.
Tuy vậy, trong 6 tháng ñầu năm, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng dịch
bệnh gia súc, gia cầm, giá cả một số mặt hàng tiếp tục tăng gây trở ngại cho sản xuất
và ñời sống nhân dân trong huyện; một số chỉ tiêu KT-XH ñạt thấp; thực hiện việc
chuyển ñổi cơ cấu cây trồng còn chậm; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế triển khai chậm;
chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, năng lực chỉ, ñạo ñiều hành
thực hiện Nghị quyết HðND còn hạn chế ñã ảnh hưởng ñến phát triển KT-XH của
huyện.
B. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2007
I. Nhiệm vụ

