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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo số: 130/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007
của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân
dân huyện và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí với báo cáo số 130/BC-UBND ngày 08
tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
I. ðánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007, Hội ñồng nhân dân huyện
khẳng ñịnh:
Năm 2007 có nhiều yếu tố bất lợi ñã tác ñộng ñến quá trình tổ chức thực hiện
nhiệm vụ như: hạn ñầu vụ ðông xuân, bão số 4 và số 5 ñầu vụ ðông; dịch bệnh gia
súc, gia cầm diễn biến phức tạp; giá cả vật tư, hàng hoá tăng những tháng cuối năm
v.v. Song với truyền thống vượt qua khó khăn của nhân dân, lực lượng vũ trang, ñội
ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị toàn huyện nên ñã hoàn
thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cả 15 chỉ
tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội ñều ñạt, vượt kế hoạch tỉnh giao và vượt chỉ
tiêu so với Nghị quyết số 05/HðND của Hội ñồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 7
ngày 20/12/2006. Kinh tế phát triển và chuyển dịch ñúng hướng, sản xuất nông, lâm
nghiệp, thuỷ sản tăng về nông sản hàng hoá xuất khẩu. Mô hình 50 triệu ñồng/ha tăng
và ñạt 1.900 ha góp phần nâng tổng thu trên1 ha canh tác ñạt 41 triệu ñồng; dịch bệnh
gia súc, gia cầm ñược ngăn chặn kịp thời. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 26%,
ñào tạo nghề ñược quan tâm ở cả 19 xã, thị trấn; thu hút thêm 6 doanh nghiệp ñầu tư
vào các cụm TTCN; mở thêm ñược ngành nghề mới, có sản phẩm mới xuất khẩu (ñá
xẻ, dán gỗ, khảm trai…). Thu hút thêm nhiều nguồn vốn ñầu tư xây dựng hạ tầng cho
phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý tài chính ngân sách có chuyển biến tích cực, tăng
thu 15,3%. Các nhiệm vụ trong lĩnh vực Văn hoá - Xã hội ñã phát triển ñồng ñều, có
nhiều tiến bộ; 5 lĩnh vực xã hội hoá ñược thực hiện tốt và chuyển biến từ cơ sở. Các
chính sách xã hội thực hiện kịp thời, các hoạt ñộng tình nghĩa ñối với gia ñình chính

