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CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 04-8-2015

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 26/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 07 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HðND ngày 17/12/2014 của HðND huyện
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện
Phú Quý khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/12/2014;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng
nhân dân huyện, các cơ quan hữu quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội 6 tháng ñầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; 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 phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng ñầu năm và phương hướng, nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2015 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp do UBND huyện
trình bày theo Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 26/6/2015, ñồng thời nhấn mạnh một
số vấn ñề sau ñây:
Triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2015 trong ñiều
kiện không ít những khó khăn: giao thông vận tải biển vẫn còn nhiều bất cập, công
tác thu hút ñầu tư còn khó khăn, nhu cầu ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội lớn nhưng nguồn vốn còn hạn chế; hạn hán kéo dài dẫn ñến thiếu nước sinh hoạt
và sản xuất ở một số khu vực trên ñảo. Nhưng ñược sự quan tâm chỉ ñạo sâu sát của
Huyện ủy, sự chỉ ñạo ñiều hành của UBND huyện, sự nổ lực phấn ñấu của các cấp,
ngành và nhân dân nên ñã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
20/2014/NQ-HðND ngày 17/12/2014 của HðND huyện như: tình hình kinh tế - xã
hội phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản ñạt và vượt trên 50% kế hoạch. Công tác
chuẩn bị ñầu tư xây dựng ñược chủ ñộng triển khai thực hiện tốt, ñã tranh thủ nguồn

