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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ðAKRÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7.1/2006/NQ-HðND

ðakrông, ngày 21 tháng 12 năm 2006

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðAKRÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày
03/12/2004;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND huyện về Tình hình thực hiện nhiệm vụ
kinh tế- xã hội năm 2006 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2007; Báo cáo
của Viện Kiểm soát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế- Xã hội HðND huyện, của các cơ quan hữu quan và ý kiến ñại biểu
HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Hội ñồng nhân dân huyện tán thành về ñánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã
hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 với các chỉ tiêu, giải
pháp nêu trong báo cáo của UBND huyện, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân
dân huyện, quyết nghị:
ðiều 1. Mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu năm 2007
1. Mục tiêu:
Trong năm 2007, tiếp tục phát huy những kết quả ñạt ñược, ñồng thời khắc phục
những yếu kém còn tồn tại trong năm 2006. ðẩy mạnh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao
và bền vững ñồng thời thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học
kỹ thuật vào trong sản xuất. Phát triển văn hóa xã hội một cách ñồng bộ, coi trọng và
phát huy nhân tố con người, chăm lo và giải quyết vấn ñề bức xúc của xã hội như:
Giải quyết việc làm, xóa ñói giảm nghèo, giáo dục, y tế, chăm lo sức khoẻ công ñồng
… giữ vững tình hình chính trị- xã hội, từng bước nâng cao ñời sống vật chất tinh
thần cho người dân.
2. Những chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội:
2.1. Các chỉ tiêu phát triển về kinh tế:
- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 17% so với năm 2006, trong ñó: Nông- Lâm- Ngư
nghiệp tăng từ 10,5%; Công nghiệp- Xây dựng tăng từ 21,5%; Thương mại- Dịch vụ
tăng từ 15,8%;

