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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, ý kiến
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2019
Hội ñồng nhân dân tỉnh thống nhất với nhận ñịnh, ñánh giá ñược Ủy ban nhân dân
tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh... nêu trong các báo cáo trình kỳ họp
Hội ñồng nhân dân tỉnh lần thứ 15, trong ñó, nhấn mạnh một số nội dung chính sau:
Tổng sản phẩm GRDP tăng 4,4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng, nhất là giá
trị công nghiệp ngoài dầu; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng
khai thác thủy sản, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng; từng bước hình thành các khu
vực chuyên canh sản phẩm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn
VietGap. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu, hoạt ñộng vận
tải tăng trưởng tốt; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ; hoạt ñộng tín dụng ngân hàng tăng
trưởng ổn ñịnh; du lịch phát triển mạnh. Cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư cho nhiều
dự án thuộc các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại
dịch vụ, sản xuất; tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng ñiểm ñược ñẩy
mạnh, tạo ñộng lực cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Huy ñộng mạnh mẽ
nguồn lực từ xã hội ñầu tư hạ tầng ñô thị, khu dân cư, góp phần hình thành bộ mặt ñô
thị và nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội ñạt nhiều kết quả tốt. Công tác giáo
dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ;
công tác ñền ơn ñáp nghĩa ñược quan tâm; công tác tạo việc làm ñạt hiệu quả. Cải
cách thủ tục hành chính ñược thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ñược
chú trọng. An ninh chính trị ñược giữ vững, trật tự, an toàn xã hội duy trì ổn ñịnh.

