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Số:47/2007/NQ-HðND

Hòa Vang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, báo cáo của Viện kiểm sát
nhân dân, Toà án nhân dân huyện, báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2007 và báo
cáo của các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của 2 Ban HðND và ý kiến thảo luận của
các vị ñại biểu HðND,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND và báo cáo của các ñơn vị liên
quan về ñánh giá thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2007 và kế hoạch 2008, Hội ñồng
nhân dân nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007
Trong năm 2007, kinh tế huyện vẫn giữ tốc ñộ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác quản lý qui hoạch, xây dựng cơ bản ñạt
nhiều kết quả tốt; quản lý thu chi ngân sách ñược tăng cường vượt chỉ tiêu kế hoạch;
các chương trình quốc gia về y tế, giáo dục xoá ñói, giảm nghèo, ñào tạo nghề ñạt kết
quả tốt, ñã xoá hết nhà tạm hộ nghèo; hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có
nhiều chuyển biến tích cực và ñạt nhiều thành tích, công tác khắc phục cơn bão số 6
năm 2006 và ñợt lũ năm 2007 kịp thời và hiệu quả; an ninh, chính trị, trật tự ATXH
ñược giữ vững, không ñể xảy ra các ñiểm nóng trên ñịa bàn.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ñã ñạt ñược vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm,
như tốc ñộ tăng trưởng chưa cao, thiếu bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật
nuôi cũng như xây dựng mô hình 50 triệu ñồng/ha chưa nhiều; CN-TTCN hoạt ñộng
qui mô nhỏ; Thương mại, dịch vụ chủ yếu buôn bán lẻ, hệ thống mạng lưới các chợ vẫn

