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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðất ðỏ, ngày 30 tháng 6 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội
6 tháng cuối năm 2006 của huyện Ðất Ðỏ

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðẤT ðỎ
KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua 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 ñược Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12
năm 2004;
Sau khi xem xét các báo cáo của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các
ngành, các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội
ñồng nhân dân huyện; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, báo
cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận của các Tổ ñại biểu và
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ :
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng ñầu năm 2006 và phương
hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006:
Nhìn chung, trong 6 tháng ñầu năm 2006, tình hình kinh tế - xã hội trên ñịa
bàn huyện ñã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết, các chỉ tiêu kế hoạch theo
Nghị quyết Hội ñồng nhân dân kỳ họp thứ 5 ñề ra ñều ñạt và tăng so cùng kỳ. Thể
hiện qua một số chỉ tiêu: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 19,09%, ngư nghiệp tăng
0.54%; dịch vụ du lịch tăng 29,87%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 9,9%;
thu ngân sách trên ñịa bàn ñạt 55,83%. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển
biến tích cực; phong trào xây dựng ñời sống văn hoá luôn tăng cường chất lượng.
Kết quả năm học 2005 - 2006 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các bậc học khá cao, công tác
chăm sóc sức khoẻ ñược chú trọng, phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả. Giải quyết

