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Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Uỷ 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 của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng
ñầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hội ñồng
nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2012.
Trong 6 tháng ñầu năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta gặp không ít
khó khăn, thách thức. Tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới và các nước trong khu
vực còn biến ñộng phức tạp; kinh tế trong nước vẫn còn ảnh hưởng do tác ñộng của
lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới.
Với sự nỗ lực phấn ñấu của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân và cộng
ñồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh ñã có những chuyển biến tích cực trên nhiều
ngành, lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 11,7%, tổng mức bán lẻ hàng
hóa và dịch vụ tăng 21,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 110,9% so với cùng kỳ năm
2011, sản xuất vụ ðông Xuân 2011 - 2012 ñược mùa, sản lượng lương thực có hạt tăng
12,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp ñịa phương tăng khá
so với cùng kỳ; công tác thu hút ñầu tư có những chuyển biến tích cực. Công tác giảm
nghèo, chăm lo gia ñình chính sách tiếp tục ñược quan tâm; các hoạt ñộng văn hoá, văn
nghệ, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi. Quốc phòng, an
ninh ñược giữ vững, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế:
tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 6 tháng ñầu năm chỉ tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2011;

