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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 131/2011/NQ-HðND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 12 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thủ Dầu Một năm 2012
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND
ngày 03/12/2004;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 09/12/2011 của UBND
thị xã Thủ Dầu Một về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; Báo cáo thẩm tra của hai Ban HðND và ý
kiến của các ðại biểu HðND tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thị xã tán thành nội dung ñánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển KTXH - QPAN năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ và
các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2012 ñã nêu trong báo cáo của UBND thị xã,
báo cáo thẩm tra của hai Ban HðND.
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011:
Năm 2011, mặc dù kinh tế của cả nước còn nhiều khó khăn nhưng trên cơ sở
quán triệt và triển khai Nghị quyết của Chính phủ, chỉ ñạo của UBND tỉnh về kiềm
chế lạm phát, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội; UBND thị xã ñã chỉ
ñạo các cơ quan, ban ngành thị xã, UBND xã, phường ñạt ñược những kết quả quan
trên các lĩnh vực:
1. Tăng trưởng kinh tế ñạt 27,7% (KH: 21%).
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ñúng ñịnh hướng là thương mại, dịch vụ - công
nghiệp - nông nghiệp với tỷ lệ tương ứng là 60,8% - 38,9% - 0,3% (KH: 61,65% 38% - 0,35%).
3. Thu nhập bình quân ñầu người 49 triệu ñồng (KH: 48,16 triệu ñồng).

