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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5
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 12/2016/NQ-HðND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội ñồng
nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
chương trình xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020 của huyện Phong ðiền;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng
nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do UBND huyện
trình, ñồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:
I. Mục tiêu phát triển: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội huyện ñạt mức
tăng trưởng cao và bền vững; ñẩy mạnh phát triển công nghiệp ñể tạo bước ñột phá
cho nền kinh tế; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sạch, nâng cao
giá trị trên ñơn vị diện tích; phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch. Huy ñộng mọi
nguồn lực xây dựng và phát triển ñô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và
phát triển văn hóa nông thôn. Phát huy dân chủ, ñảm bảo an sinh xã hội, nâng cao
ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ðảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội. ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
ñiều hành, chỉ ñạo của bộ máy chính quyền từ huyện ñến xã, thị trấn.
II. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:
1. Giá trị sản xuất tăng 15% so với năm 2017.
2. Tỷ trọng các ngành:
- Công nghiệp - xây dựng: 58%
- Nông, lâm, ngư nghiệp: 25%
- Dịch vụ: 17%

