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CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 28-02-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MINH HÓA
Số: 09/2009/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17
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 Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Trên cơ sở xem xét các Tờ trình, Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện; Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo
luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện cơ bản tán thành đánh giá tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 với các mục tiêu, chỉ
tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời nhấn
mạnh một số vấn đề sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009
Trong năm 2009, mặc dù phải chịu ảnh hưởng chung của khủng hoảng tài
chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả một số mặt hàng có nhiều biến động,
thời tiết bất thường,…làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân,
nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trên toàn huyện trong việc thực hiện
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ năm 2009, cùng với sự
khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm
giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện Minh Hóa giai đoạn 2009 - 2020
theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên toàn huyện, nên
nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá,
một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn
hóa, xã hội đều có tiến bộ, có cố gắng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc
làm, tỷ lệ hộ đói nghèo là 46,2%, giảm 5,4% so với năm 2008, đời sống nhân dân
từng bước được cải thiện. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định.
Năm 2009, thiên tai bão lụt tiếp tục xảy ra, chính quyền hai cấp và mọi tổ chức đã

