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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2013/NQ-HðND

Thuận An, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân thị xã; báo cáo của các cơ quan hữu quan thị xã; báo cáo thẩm tra của hai
Ban Hội ñồng nhân dân và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thị xã tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã
và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và những giải pháp
trong phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014.
1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
Năm 2013, những nhiệm chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc
phòng an ninh ñược tập trung thực hiện có hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, thúc ñẩy sản
xuất phát triển. Tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế công nghiệp thương mại dịch vụ - nông nghiệp chuyển dịch ñúng ñịnh hướng (72,6% - 27,09% 0,31%). Thu nhập bình quân ñầu người (GDP); các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế như
công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, thu, chi ngân sách ñạt khá, vượt nghị
quyết Hội ñồng nhân dân thị xã và tăng so với cùng kỳ năm 2012. Công tác lập quy
hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực tiếp tục ñược quan tâm theo yêu cầu nhiệm vụ của
ñịa phương. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ. Giải quyết tốt
chính sách an sinh xã hội, chăm sóc, ñền ơn ñáp nghĩa. Chất lượng chăm sóc sức khỏe,
giáo dục - ñào tạo và vệ sinh an toàn thực phẩm không ngừng nâng cao. Tăng cường
công tác quân sự quốc phòng và tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững, ổn ñịnh. Thực hiện tốt năm an toàn giao
thông 2013, vi phạm an toàn giao thông giảm, tai nạn giao thông ñược kiềm chế. Công
tác thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ñược chú trọng. Cải cách hành chính;
phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí ñược chú trọng và triển
khai thực hiện nghiêm túc.

