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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-01-2013

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Số: 12/2012/NQ-HðND

Bà Rịa, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 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 năm 2004;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của
các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và ý kiến thảo luận, biểu quyết của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí với Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Tờ
trình số 161/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 về kế hoạch vốn ñầu tư xây
dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước.
ðiều 2. Kế hoạch năm 2012 triển khai trong ñiều kiện kinh tế thế giới khó
khăn; thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất
còn cao; số doanh nghiệp bị giải thể, ngưng hoạt ñộng tăng, quy mô sản xuất thu hẹp;
do vậy hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế của tỉnh tuy vẫn có sự tăng trưởng nhưng
thấp hơn so với kế hoạch ñề ra. Trong ñiều kiện khó khăn trên, tỉnh ñã cố gắng tổ chức
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các chính sách an sinh xã hội, nhất là
các chính sách ñối với người có công, người nghèo, ñồng bào dân tộc và các ñối tượng
bảo trợ xã hội,... hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa và

