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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM THUẬN NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/2007/NQ-HĐND

Hàm Thuận Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo của các cơ
quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007, nhiệm vụ
năm 2008; Báo cáo giám sát của hai ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) nhất trí về đánh giá tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh
năm 2008 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Báo cáo số
165/BC-UBND ngày 02/11/2007 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2008, Báo cáo giám sát của hai ban HĐND huyện và các cơ
quan hữu quan; HĐND huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:
I. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2008:
1. Nhiệm vụ chung:
Năm 2008 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ huyện lần thứ VI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 -2010). Vì
vậy, trong năm 2008 cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, huy động tối đa, khai
thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội địa phương, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Nâng cao năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng công
tác cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết
kiệm chống lãng phí; giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng

