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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 
Số: 42/2006/ NQ-HðND 

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

 
 Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 6/12/2006 của UBND thành 
phố tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2006 và nhiệm 
vụ năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH và thảo luận; 

Xét Tờ trình số 1517/TT-UBND ngày 6/12/2006 của UBND thành phố Việt Trì, 

QUYẾT NGHỊ: 

Tán thành việc ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2006 
và nhiệm vụ năm 2007 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của 
UBND thành phố trình tại kỳ họp. ðể việc tổ chức chỉ ñạo thực hiện có kết quả các 
nội dung ñược ñề cập trong báo cáo, HðND thành phố nhấn mạnh một số vấn ñề sau: 

I - ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KTXH NĂM 2006: 

Năm 2006, tình hình KT - XH của thành phố còn gặp một số khó khăn do giá cả 
vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng biến ñộng, thời tiết diễn 
biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra, ñời sống và thu nhập của một bộ phận nhân 
dân còn khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Thành ủy, HðND thành phố, 
sự phấn ñấu nỗ lực của các cấp chính quyền và các ngành, sự giúp ñỡ của các Sở, 
ban, ngành của tỉnh tình hình KT - XH năm 2006 của thành phố ñã ñạt ñược những 
kết quả cụ thể như sau: 

Giá trị sản xuất công nghiệp - TCN năm 2006 (giá cố ñịnh 94) trên ñịa bàn ước 
ñạt 3.690.000 triệu ñồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ (trong ñó: Khu vực Nhà nước 
tăng 7,9%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 32,6%; khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 
tăng 24% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước ñạt 802.230 
triệu ñồng, tăng 17,9%. Giá trị sản xuất nông nghiệp (Giá Cð 94) ước ñạt 95.000 
triệu ñồng, tăng 1,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn năm 2006 ước ñạt 
103.440 triệu ñồng, bằng 83,9% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước ñạt 100.731 
triệu ñồng, bằng 104,2% dự toán năm. Xây dựng và quản lý ñô thị có chuyển biến 
tích cực, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ñược tiếp tục ñầu tư; hoàn thành việc nâng 
cấp ñô thị. Công tác vệ sinh môi trường và dịch vụ ñô thị ñảm bảo. Công tác cấp giấy 


