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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11
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 Báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; Báo cáo thẩm tra của các
Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007,
phương hướng nhiệm vụ năm 2008 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được
nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, Hội đồng
nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI
NĂM 2007
Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá cả vật tư hàng hóa tăng
cao, tình hình dịch bệnh, đặc biệt là cơn bão số 2, số 5 và mưa lũ đã làm ảnh
hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Nhưng được sự hỗ
trợ giúp đỡ của Trung ương, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự
nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành, các đơn vị cơ sở và toàn thể nhân dân
nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, kinh tế vẫn
giữ mức tăng trưởng khá.

