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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 28 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày
26/11/2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo của các cơ
quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009, phương hướng nhiệm vụ
năm 2010; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của ñại
biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 với các chỉ tiêu và giải pháp do UBND
huyện trình bày; ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
A. ðÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009:
Năm 2009 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn
cầu, thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự nổ lực của UBND huyện, sự cố gắng của
các cấp ngành và sự ñồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân nên tình hình
kinh tế - xã hội cơ bản tiếp tục ổn ñịnh và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
chiều hướng tích cực; phát triển tàu thuyền có công suất lớn ñược nhân dân quan tâm;
nguồn lực, nguồn vốn của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân ngày càng
huy ñộng nhiều hơn cho ñầu tư phát triển. Hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, sự nghiệp giáo dục ñào tạo, y tế, dân số - gia ñình - trẻ em,.. có nhiều chuyển
biến tiến bộ, ñời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ñược cải thiện và nâng lên ñáng
kể. Các phong trào ñền ơn ñáp nghĩa, xóa ñói giảm nghèo, tương thân tương ái,... tiếp
tục ñược phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực; cuộc vận ñộng "Học tập và làm

