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CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 28-8-2012

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN
Số: 25/2012/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lý Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
KHOÁ V - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức HðND&UBND ngày 26/11/2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình KTXH 6 tháng ñầu
năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của các cơ quan hữu quan
và ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng
ñầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 và báo cáo của các cơ quan hữu
quan trong huyện.
1. Về ñánh giá tình hình KTXH 6 tháng ñầu năm 2012:
Trong 6 tháng ñầu năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, huyện ta vẫn còn gặp rất
nhiều khó khăn, thách thức: tình hình lạm phát chung của cả nước ñã ñẩy giá cả các loại
hàng hóa, nguyên vật liệu tăng cao; thời tiết diễn biến không thuận lợi gây thiệt hại cho
sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn ñịnh, ảnh hưởng ñến ñời
sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân... Song, dưới sự lãnh ñạo của Huyện uỷ, nỗ lực
chỉ ñạo, ñiều hành của UBND huyện nên kinh tế của huyện 6 tháng ñầu năm ở một số
ngành, lĩnh vực vẫn ñạt mức tăng trưởng khá. Các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, TDTT
diễn ra sôi nổi. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững, ổn ñịnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém:
Hoạt ñộng của Hội Sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn không mang lại
hiệu quả, cơ sở hạ tầng phục vụ cho các ngành sản xuất còn nhỏ lẻ; còn xảy ra tình trạng
một số người dân tự ý khai thác rong mơ trứng chuồn trước ngày 01/5, dùng thuốc nổ
ñánh cá ven bờ biển; chưa có biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn ñề môi trường hiện nay;
công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải biển còn bất cập và chồng chéo gây
phiền hà cho hành khách; công tác thông tin, truyền thông ñôi lúc chưa kịp thời; chất
lượng giáo dục toàn diện chưa cao; trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu; trình ñộ chuyên

