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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 94/2013/NQ-HðND

Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về "ðánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013", Báo cáo
thẩm tra của Thường trực và các Ban HðND tỉnh, ý kiến của các ðại biểu Hội
ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành với những ñánh giá về tình hình thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 với các
mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu ñược nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh; ñồng
thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
I. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ðẦU
NĂM 2013
Trong ñiều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn,
tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 6 tháng ñầu năm 2013 ñạt
5,42%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,4%. Giá trị sản xuất công
nghiệp - xây dựng tăng 3,68%, trong ñó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,44%.
Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 8,7%, trong ñó: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 19,71% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng
2,73% so với tháng 12/2012. Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn ñạt 2.895,815 tỷ
ñồng, bằng 51,6% dự toán. Một số lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích
cực, an sinh xã hội ñảm bảo; quốc phòng, an ninh ñược giữ vững.
ðạt ñược những kết quả trên là nhờ sự lãnh ñạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của
HðND tỉnh và sự chỉ ñạo, ñiều hành có hiệu quả của UBND tỉnh cũng như sự quyết
tâm và cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.
Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2013 còn có một số hạn chế: Tốc

