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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ñược Quốc hội thông qua ngày 19
tháng 6 năm 2015;
Quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Thị ủy về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;
Xét Tờ trình của Uỷ ban nhân dân thị xã về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; các báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội ñồng
nhân dân và ý kiến thảo luận của các ñại biểu.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016,
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 với các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trong báo cáo
của Ủy ban nhân dân thị xã; ñồng thời nhấn mạnh:
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ðại hội
ðảng bộ thị xã lần thứ XIII, tiếp tục tạo ñộng lực ñể thực hiện thắng lợi các mục tiêu
của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai ñoạn 2016 - 2020. Vì vậy, toàn thị xã
cần tập trung thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU: Tiếp tục khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của từng vùng,
từng lĩnh vực, huy ñộng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ñầu tư phát triển nhằm
ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo ñảm nền kinh tế tăng trưởng hợp lý, phát triển
theo hướng bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường
và cải thiện ñời sống mọi mặt của nhân dân. Giữ vững ổn ñịnh chính trị, ñảm bảo an ninh,
quốc phòng, nâng cao hiệu quả hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước. Thực hành tiết kiệm
và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2017:
* Các chỉ tiêu kinh tế
1. Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất so với năm 2016 : 15%; trong ñó:
- Ngành Dịch vụ tăng
: 18%
- Ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng
: 16%
- Ngành nông - Lâm - Thủy sản tăng
: 3,9%

