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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2011
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 – 2011, KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức HðND – UBND 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 số 165/BC – UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo của các cơ quan hữu quan huyện; 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 huyện tán thành báo cáo của UBND huyện và các
cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và những giải pháp trong
phương hướng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh năm 2011.
1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010
Năm 2010, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn ñịnh và giữ vững
nhịp ñộ phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế ñạt tỷ trọng khá so với Nghị quyết
HðND huyện ñề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2009. Thực hiện tốt ñảm bảo an
sinh xã hội: chăm lo cho gia ñình chính sách, người có công; chăm sóc sức khỏe
nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – ñào tạo và tiếp tục xã hội hóa trên một
số lĩnh vực y tế, giáo dục và thể dục thể thao. Công tác quân sự quốc phòng ñảm bảo
cả về số lượng và chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược
giữ vững ổn ñịnh và tăng cường ñấu tranh phòng chống các loại tội phạm sâu rộng
trong nhân dân. Công tác thanh kiểm tra, tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiến nại – tố
cáo ñược tập trung giải quyết ñạt kết quả khá. Không ngừng cải tiến cải cách thủ tục
hành chính ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực và sự ñồng tình của người
dân. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí ñược
chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

