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Số: 02/2014/NQ-HðND

Bàu Bàng, ngày 20 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ NHẤT
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 Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình kinh tế,
văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh từ ngày thành lập và phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế, văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm 2014, báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến ñóng góp
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện Bàu Bàng
năm 2014, cụ thể như sau:
1. Về kinh tế:
a) Tổng giá trị sản xuất (giá thực tế): 11.804,23 tỷ ñồng, tăng 13,75% so với
năm 2013.
b) Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp chiếm 54,40%, dịch vụ chiếm 25,88%; nông
nghiệp chiếm 19,72%.
c) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,24%.
d) Giá trị dịch vụ tăng từ 20,5%.
ñ) Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,8%.
e) Thu nhập bình quân ñầu người: 33.500.000 ñồng/người/năm.
f) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 508 tỷ 338 triệu ñồng.
g) Tổng chi ngân sách: 418 tỷ 466 triệu ñồng.
h) Tổng vốn ñầu tư - xây dựng (nguồn ngân sách): 119 tỷ 457 triệu ñồng.

