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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội khóa XI;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Qua xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của UBND
huyện về việc đề nghị thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X;
các Báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện và các cơ quan hữu quan;
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. HĐND huyện nhất trí nội dung đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 với các chỉ tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND huyện và các Ban của HĐND
huyện; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015:
- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015 trong điều kiện gặp
nhiều khó khăn: Chính phủ tiếp tục thực hiện cắt giảm đầu tư công; doanh nghiệp gặp
nhiều khó khăn; giá cả một số vật tư, hàng hóa tăng cao… đã tác động bất lợi đến sản xuất
và đời sống nhân dân. Nhưng với sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa
phương, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng; văn hóa
xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững; đời sống của người dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện.

