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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/2006/NQ-HĐND

Phan thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7
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 tỉnh và các báo cáo của cơ quan hữu quan
về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006; phương hướng, nhiệm vụ năm 2007; Báo
cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải
pháp do UBND tỉnh trình bày; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
I. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006
Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2006 - 2010), trong điều kiện tỉnh
nhà còn nhiều khó khăn, yếu kém trước đây chưa được khắc phục có hiệu quả lại phát
sinh thêm khó khăn mới: hạn hán, lũ lụt cục bộ, ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, dịch
bệnh gia súc và cây trồng, giá một số mặt hàng tăng… đã ảnh hưởng đến sản xuất và
đời sống nhân dân. Song, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân
nên tình hình các mặt của tỉnh tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng GDP
đạt xấp xỉ kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch đúng hướng, thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá. Hoạt
động văn hóa - xã hội nhiều mặt có chuyển biến tốt. Đời sống của nhân dân tiếp tục
được cải thiện. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn chậm và một số chỉ tiêu chủ yếu chưa

