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Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3490/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh ñề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2018, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận,
thống nhất của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2017
Năm 2017, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết ðại hội lần
thứ XII của ðảng, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các cấp, các
ngành, cộng ñồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ñã và ñang quyết tâm,
nỗ lực trong tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ñã ñạt
ñược nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế ñạt mức tăng trưởng khá ñạt 10,84%,
thu ngân sách tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục ñược
triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt ñộng sôi nổi;
ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục ñược cải thiện; an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo…;
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số
lĩnh vực (quản lý doanh nghiệp, ñất ñai, khoáng sản, môi trường, trật tự an toàn
giao thông..) có mặt còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy có việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa rõ nét, tiến ñộ thực
hiện một số ðề án phát triển KT-XH, tiến ñộ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của
cử tri ở một số lĩnh vực chậm. Cải cách hành chính ñã có chuyển biến tích cực,
song có mặt chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và
ñời sống nhân dân chậm ñược cải thiện…;
ðiều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018
1. Mục tiêu tổng quát: ðẩy mạnh thực hiện ðề án ñổi mới ñịnh hướng ñầu
tư và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết chuyên ñề thực hiện Nghị quyết ðại

