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TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng
ñầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 với một số nội dung
chính sau:
1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2016
Với sự lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, sự nỗ lực phấn ñấu của cả hệ thống chính trị, nhân
dân và cộng ñồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm của tỉnh ñạt ñược
nhiều kết quả tích cực.
Tổng sản phẩm trên ñịa bàn tỉnh (GRDP) tăng 4,4%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp,
thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ñều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng ñánh bắt và
nuôi trồng thủy sản ổn ñịnh (tăng 7,9%), hoạt ñộng vận tải tăng trưởng tốt (5,9%), tổng mức
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng (8,3%), chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ. Hoạt ñộng tín
dụng ngân hàng ổn ñịnh, nợ xấu ñược kiểm soát (2,76% tổng dư nợ); công tác thu hút ñầu tư có
nhiều tín hiệu khả quan; các dự án xây dựng ñô thị có bước tiến triển. Công tác triển khai ñổi
mới giáo dục từng bước ñạt hiệu quả; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến
bộ; công tác ñền ơn ñáp nghĩa ñược quan tâm; lượng khách du lịch ñến tỉnh ngày càng tăng,
nhất là du lịch ñảo Lý Sơn. Quốc phòng, an ninh ñược giữ vững.
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó
khăn và một số hạn chế chậm ñược khắc phục như: Thời tiết diễn biến phức tạp, có nhiều ñợt rét
kéo dài làm năng suất và sản lượng lúa ðông - Xuân ñạt thấp, vụ Hè - Thu nắng hạn kéo dài; kim
ngạch xuất khẩu giảm; thu ngân sách ñạt thấp; các dự án ñầu tư công triển khai thực hiện và giải
ngân chậm; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện vẫn còn, chất lượng khám chữa bệnh còn hạn
chế; xuất khẩu lao ñộng ñạt thấp; tai nạn giao thông tăng.
2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
a) Trên cơ sở Nghị quyết số 20/2015/NQ-HðND ngày 14/12/2015 của HðND tỉnh về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tiến hành rà soát, ñánh giá cụ thể việc thực hiện các

