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Bình ðịnh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;
Xét Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh nhất trí nội dung Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh
về ñánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với các nội dung chủ yếu sau:
I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Mục tiêu tổng quát:
Tiếp tục phát huy những kết quả ñạt ñược trong năm 2018, tập trung mọi nỗ lực
phấn ñấu, duy trì tốc ñộ tăng trưởng, ñẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội, cải thiện ñời sống nhân
dân; giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
a. Tổng sản phẩm ñịa phương (GRDP) tăng 7-7,2% (tính theo giá so sánh 2010).

