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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam ðông, ngày 18 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu,
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ðÔNG
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét báo cáo số 89/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ
trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; các báo cáo thẩm tra của các
Ban Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu
6 tháng cuối năm, ñồng thời nhấn mạnh:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2016
Với tinh thần ñoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của ðảng bộ và nhân dân toàn huyện,
tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2016 có những chuyển biến tích cực, kinh tế
tăng trưởng khá, ñời sống nhân dân ổn ñịnh, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn
xã hội ñược giữ vững; các chương trình trọng ñiểm, chương trình công tác của
UBND huyện triển khai ñúng tiến ñộ, cụ thể như sau:
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong 6 tháng ñầu năm là 159,9 tỷ ñồng
(giá cố ñịnh 2010), ñạt 44,17% so với kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ (trong ñó
nông nghiệp tăng 2,4%, lâm nghiệp tăng 6,2%, ngư nghiệp tăng 2,2%). Sản xuất vụ
ðông Xuân ñạt kế hoạch, sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất
Công nghiệp - TTCN trong 6 tháng ñầu năm là 48,9 tỷ ñồng (giá cố ñịnh năm 2010),
ñạt 38,38% KH năm, tăng 2% so với cùng kỳ. Tiểu thủ công nghiệp ñược duy trì
ổn ñịnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Giá trị sản xuất dịch vụ trong
6 tháng ñầu năm là 133,8 tỷ ñồng (giá cố ñịnh năm 2010), ñạt 57,06% kế hoạch năm,
tăng 18,5% so với cùng kỳ. Các hoạt ñộng dịch vụ phát triển theo hướng nâng cao
chất lượng, ñảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và ñời sống; thị trường

