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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN
Số: 07/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Tân, ngày 18 tháng 12 năm 2008
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7
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 UBND huyện và các báo cáo của các cơ quan
hữu quan về tình hình nhiệm vụ năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ năm 2009; Báo
cáo thẩm tra của các 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 thực hiện nhiệm vụ năm
2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải
pháp do UBND huyện trình bày; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008:
Thực hiện nhiệm vụ năm 2008 trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song, với
sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự giúp đỡ của tỉnh và sự nỗ lực thi đua của
các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt: hầu hết
các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch và tăng so với năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế
khá cao, công tác thu ngân sách Nhà nước đã tăng 61,47% so với năm trước và vượt
trước 03 tháng. Sản xuất nông lâm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được tập trung
chỉ đạo nên tiếp tục duy trì tốc độ phát triển khá. Các nguồn lực xã hội cho đầu tư
phát triển được huy động nhiều hơn; XDCB được tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm,
công trình trọng điểm; bộ mặt khu trung tâm huyện lỵ và trung tâm các xã, thị trấn
dần được khởi sắc hơn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt chuyển biến tích cực,

