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Hương Thủy, ngày 15 tháng 12 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;
Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 08/12/2017 của UBND thị xã về việc ñề nghị
ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra
của các ban Hội ñồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng
nhân dân thị xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành ñánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với các
mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân
thị xã, ñồng thời Hội ñồng nhân dân thị xã nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục ñẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng kết cấu
hạ tầng có trọng tâm, trọng ñiểm, chú trọng xây dựng, chỉnh trang và phát triển ñô thị
gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội;
thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện ñời sống nhân dân.
Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực
quản lý bộ máy nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
ðảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu cụ thể:
2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế:
2.1.1. Tốc ñộ tăng giá trị sản xuất: 15,0%, trong ñó:
- Các ngành dịch vụ tăng: 18,3%;
- Công nghiệp - xây dựng tăng 15,1%;
- Nông nghiệp tăng 3%;

