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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 22 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về Thực hiện nhiệm vụ năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Sau khi nghe Báo cáo của UBND huyện về Tình hình kinh tế- xã hội, quốc
phòng- an ninh năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007; Báo cáo tình hình thu
chi ngân sách năm 2006, dự toán thu chi ngân sách năm 2007; Báo cáo tình hình ñầu
tư phát triển năm 2006, kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư phát triển năm 2007; Báo cáo
tình hình hoạt ñộng HðND huyện năm 2006, nhiệm vụ chủ yếu của HðND huyện
năm 2007; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, báo cáo của Toà án nhân dân
huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2006; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử
tri; Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của hai Ban
HðND huyện và ý kiến phát biểu của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
I. TÁN THÀNH CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HðND, UBND HUYỆN VÀ
CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

Năm 2006, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh ñạo của Huyện
ủy; sự nỗ lực phấn ñấu của nhân dân, của các ngành, các cấp; sự ñiều hành tích cực
của UBND huyện; sự giám sát ñôn ñốc kịp thời của các cơ quan dân cử, nền kinh tế
huyện nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh
tế- xã hội ñạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của HðND huyện. Vụ ðông Xuân
2005- 2006 ñược mùa toàn diện, các loại cây trồng như: Lúa, ngô, lạc, rau, ñậu các
loại, cây lấy bột ñều ñạt cao hơn cùng kỳ năm trước. Việc khai thác vùng cát, vùng
ñồi, trồng rừng và chăm sóc rừng có nhiều tiến bộ. Tiếp tục thực hiện chương trình
Zêbu hóa ñàn bò, nạc hóa ñàn lợn. Nuôi trồng, ñánh bắt và chế biến thủy, hải sản
ñược quan tâm. Sản lượng ñánh bắt thủy hải sản cả năm ñạt 3.450 tấn, trong ñó khai
thác hải sản 3.124 tấn.
Thu ngân sách ước ñạt 72.311 triệu ñồng, bằng 150,9% kế hoạch, trong ñó thu
trên ñịa bàn là 6.546 triệu ñồng ñạt 88,3 % kế hoạch năm. Chi ngân sách 72.311 triệu
ñồng, bằng 150,9 % kế hoạch. Tiếp nhận và triển khai các dự án ñầu tư theo kế

