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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH
KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 và ý kiến của ñại biểu tại
kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã
hội 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, Hội ñồng nhân dân huyện
nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như sau:
I. Về ñánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng ñầu năm 2007
6 tháng qua tuy còn gặp những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia
cầm xảy ra, giá cả thị trường biến ñộng bất lợi, việc thực hiện ñấu giá quyền sử dụng
ñất ở các khu dân cư còn chậm, công tác ñầu tư xây dựng cơ bản còn khó khăn...
nhưng tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng ñầu năm 2007 vẫn ổn ñịnh và phát triển. Tổng
giá trị sản xuất các ngành kinh tế ñạt 52,4%, trong ñó sản xuất công nghiệp tăng khá,
nông nghiệp phát triển ổn ñịnh; một số lĩnh vực như: Thương mại, dịch vụ, thu ngân
sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước; các hoạt ñộng trên lĩnh vực văn
hóa-xã hội có nhiều tiến bộ: Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ñược giữ
vững, ñời sống nhân dân ñược ổn ñịnh và từng bước ñược cải thiện; ñặc biệt là tổ
chức thành công cuộc bầu cử ðại biểu Quốc hội khóa XII. Tập trung lãnh ñạo, chỉ
ñạo và có kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận ñộng kỷ niệm 60 năm ngày Thương
binh - Liệt sỹ.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn tồn tại và yếu kém trên một số lĩnh
vực như: Sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn chưa ñược tháo gỡ; tiến ñộ
thi công một số công trình, dự án trọng ñiểm chậm; tình trạng phá rừng, lấn chiếm ñất
rừng chưa ñược ngăn chặn kịp thời và xử lý chưa nghiêm; cơ sở hạ tầng dịch vụ ở các
khu công nghiệp- TTCN, làng nghề còn nhiều bất cập; trật tự an toàn giao thông chưa
ñược kiềm chế một cách có hiệu quả.
II. Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2007

