24

CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 12-01-2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
Số: 05/2010/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 22 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện và các cơ quan ban ngành trong
huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010, phương hướng
nhiệm vụ năm 2011; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện và ý kiến của
các đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất đánh giá tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 với các chỉ tiêu
nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND huyện và báo cáo của
các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
I. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2011:
1. Nhiệm vụ chung:
Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ VII, mục tiêu tổng quát của năm 2011 là phấn đấu đạt tốc độ phát triển kinh tế
cao và bền vững; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh các
sản phẩm của địa phương. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế; tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh xây dựng
các công trình trọng điểm, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và giải
quyết việc làm trong nông thôn tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo,
y tế theo hướng xã hội hóa; sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai,
khoáng sản. Khắc phục và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh cải
cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tổ chức
thành công cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tăng trưởng kinh tế tăng 13% - 13,5%, trong đó:
+ Nông lâm nghiệp thủy sản tăng 5-6%;

