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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/2008/NQ - HðND

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;
Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện
nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh nhất trí với báo cáo ñánh giá về tình hình
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ñồng thời nhấn mạnh một số nội dung
quan trọng sau:
A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008:
1. Năm 2008, mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi tác ñộng, nhưng tình
hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá, lạm phát bước ñầu
ñược kiềm chế, an sinh xã hội trên ñịa bàn tỉnh ñược ñảm bảo; an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự ñịa phương ñược củng cố; công tác cải cách
hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng có
những chuyển biến nhất ñịnh.
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10,5% so với năm 2007. Giá trị sản
xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%, công nghiệp tăng 14,8%, các ngành
dịch vụ tăng 13,5%, giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 79,8%, thu ngân sách nội
ñịa (không kể thu xổ số) tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.
2. Bên cạnh những thành tích ñạt ñược, còn một số hạn chế, yếu kém, ñó là:
Kinh tế tăng trưởng chưa ñạt kế hoạch (KH tăng 11-11,5%), chất lượng
tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như từng ngành còn thấp.
Tiến ñộ thực hiện ñầu tư còn chậm, kể cả một số công trình trọng ñiểm. Các dự
án thu hút vào tỉnh ña số có quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế - xã hội của nhiều dự

