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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN AN
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 – 2011, KỲ HỌP THỨ 17
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 của UBND, cơ quan hữu quan huyện, 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:
Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí với báo cáo của UBND huyện và các cơ
quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và những giải pháp trong
phương hướng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010.
Hội ñồng nhân dân huyện xin nhấn mạnh một số vấn ñề như sau:
ðiều 1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009
Năm 2009, tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu và khu vực tiếp tục tạo nên
những tác ñộng bất lợi như: sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có vốn
ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ sản
phẩm bị thu hẹp; giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu ñời sống và sản xuất
biến ñộng theo chiều hướng gia tăng; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; khả năng
thu hút nguồn vốn ñầu tư vào các khu công nghiệp dần bị hạn chế … ñã ảnh hưởng
trực tiếp ñến ñời sống nhân dân và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế, cũng như
những ảnh hưởng không thuận lợi cho nhiệm vụ ñiều hành quản lý nhà nước của
huyện trong năm 2009. Tuy nhiên với sự ñoàn kết, thống nhất cao từ các cấp chính
quyền, ñoàn thể, sự ñồng thuận của các thành phần kinh tế, sự nỗ lực của các tầng
lớp nhân dân và tiếp tục phát huy thành quả từ những năm trước ñây nên tình hình
kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ñạt ñược mức tăng trưởng tương ñối khá và cơ
cấu kinh tế chuyển dịch ñúng ñịnh hướng. Các chỉ tiêu chủ yếu ñều ñạt ñáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ ñề ra, tuy không ñúng theo kế hoạch nhưng vẫn ñạt nhịp ñộ tăng
trưởng so cùng kỳ năm 2008 và cùng với một số chỉ tiêu vượt kế hoạch ñã góp phần
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ñịa phương.

