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Phủ lý, ngày 06 tháng 7 năm 2006
NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII;
Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2006-2010, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân và ý kiến
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhất trí với báo cáo số 44/BC-UB ngày
30/6/2006 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010
với những nội dung chủ yếu sau:
I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Huy ñộng có hiệu quả các nguồn lực, ñẩy nhanh hơn nữa tốc ñộ phát triển kinh
tế, bảo ñảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; phát triển
kinh tế gắn liền với phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái chăm lo
nguồn lực con người, ñẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá xã hội; tăng cường
công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không
ngừng nâng cao ñời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho nhân dân.
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 - 2010
- Tăng trưởng kinh tế:

Bình quân 12%/năm,

- Cơ cấu kinh tế ñến năm 2010:

