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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM THUẬN NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/2015/NQ-HðND

Hàm Thuận Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân
huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, hai Ban Hội ñồng nhân dân huyện, các cơ
quan liên quan; ý kiến của các vị ñại biểu hội ñồng nhân dân huyện về tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2015; và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí về ñánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2016 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp ñược nêu trong Báo cáo số
308/BC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của hai Ban HðND huyện và các
cơ quan liên quan; HðND huyện nhấn mạnh một số vấn ñề chủ yếu sau:
I.Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.
1. Nhiệm vụ chung:
Huy ñộng và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện
ñể thúc ñẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Bảo ñảm an sinh và phúc lợi xã hội,
bảo vệ môi trường, cải thiện và nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; bảo ñảm an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- Tổng sản lượng lương thực

: 35.400 tấn;

- Thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn

: 155 tỷ ñồng;

