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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

(Ngày 05 và 06/12/2007)
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: 1698/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm
2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 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 tỉnh và ý kiến ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh nhất trí với báo cáo số: 1698/BC-UBND ngày
28 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ñánh giá 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 NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
- XÃ HỘI NĂM 2007.

Trong năm 2007, nhiều yếu tố bất lợi tác ñộng trực tiếp ñến sản xuất và ñời
sống như: khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh
diễn biến phức tạp, giá cả vật tư, hàng hoá tăng cao, song nhờ sự nỗ lực của cả hệ
thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, chúng ta ñã phấn ñấu hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do
Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết nghị, chỉ tiêu dân số nông thôn sử dụng nước sạch ñạt
63/65% kế hoạch. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn ñịnh và phát triển. Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch ñúng hướng. Sản xuất nông nghiệp ñược mùa. Sản xuất công nghiệp duy
trì tốc ñộ tăng cao. Thu hút ñầu tư có nhiều tiến bộ. Thu ngân sách vượt dự toán. Các
lĩnh vực dịch vụ, văn hoá xã hội tiếp tục phát triển. Chính trị ổn ñịnh, quốc phòng an ninh ñược củng cố tăng cường, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo, ñời sống nhân
dân ñược cải thiện.
Tuy nhiên, nền kinh tế chưa có bước ñột phá lớn, quy mô, hiệu quả và sức cạnh
tranh thấp, nông nghiệp chưa chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá gắn với thị
trường. Ngành công nghiệp mũi nhọn có bước khởi ñộng tích cực nhưng chưa có sự
tăng tốc mạnh, công nghiệp trong KCN chậm phát huy hiệu quả ñầu tư. Công tác

