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Lệ Thủy, ngày 17 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xem xét Tờ trình số 1678/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND
huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2015; Báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện
và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản thực
hiện năm 2015 được nêu trong Báo cáo của UBND huyện, Báo cáo thẩm tra của 2 Ban
HĐND huyện; Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mặc dù gặp không ít khó
khăn nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả của Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán
bộ và nhân dân nên kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả khá, đời sống nhân
dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt
kế hoạch đề ra.
Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp được mùa cả về số lượng và
giá trị, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại
cây, con có chất lượng, giá trị vào sản xuất; mở rộng diện tích cánh đồng lớn, áp dụng các
mô hình canh tác cải tiến nên đã mang lại hiệu quả. Công nghiệp ngoài Nhà nước, xây

