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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH
Số: 06/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về tình hình
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009;
Báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của UBND huyện.
HĐND huyện nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008:
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 trong điều kiện có
những thuận lợi nhờ có nguồn nước xả của Thủy điện Đại Ninh nên phát huy hiệu
quả trong sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư tạo điều kiện
để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn tác
động đó là: tình hình lạm phát trong nước đã ảnh hưởng hạn chế đến hoạt động đầu tư
phát triển, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và lũ lụt diễn biến khó lường,
giá cả vật tư phục vụ cho sản xuất tiếp tục tăng cao… đã tác động đến sản xuất và đời
sống của nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Song được sự hỗ trợ của tỉnh cùng với sự
nổ lực phấn đấu cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện nên tình hình
kinh tế - xã hội năm 2008 tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; cơ

