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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO
Số: 41/NQ-HðND

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

Phú Giáo, ngày 20 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 ngày 6 năm 2015;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của các ngành,
báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân
dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành nội dung ñánh giá tình hình thực hiện
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ các chỉ tiêu, giải pháp
chủ yếu năm 2017 nêu trong Báo cáo và Tờ trình của UBND huyện, ñồng thời HðND
huyện nhấn mạnh một số vấn ñề chủ yếu sau:
1. Về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Thực hiện theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Nghị quyết Huyện
ủy, Hội ñồng nhân dân (HðND) huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong
năm 2016, UBND huyện ñã tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, triển khai kịp thời các mục
tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách của tỉnh
và ñịa phương. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện
trên các lĩnh vực, ñời sống nhân dân tiếp tục ñược cải thiện, an ninh chính trị ñược giữ
vững; trong 13 chỉ tiêu Nghị quyết ñặt ra ñầu năm ñều ñược triển khai thực hiện ñạt và
vượt kế hoạch. Giá trị sản lượng toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
thương mại dịch vụ ñều tăng so với cùng kỳ; công tác quản lý ñất ñai, tài nguyên
khoáng sản có nhiều chuyển biến và ñạt ñược nhiều kết quả tích cực, công tác ñiều
chỉnh quy hoạch sử dụng ñất, lập kế hoạch sử dụng ñất, thống kê ñất ñai thực hiện kịp
thời; công tác ñiều hành thu chi ngân sách nhà nước ñược thực hiện tốt.

