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CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 01-8-2010

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ðỨC LINH
Số: 04/2010/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðức Linh, ngày 14 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðỨC LINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của
HðND huyện về nhiệm vụ năm 2010;
Sau khi xem xét Báo cáo của UBND huyện và các báo cáo của các cơ quan
chuyên môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HðND
huyện và ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí với báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội 6 tháng ñầu năm 2010 do UBND huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 14 HðND
huyện - khóa IX.
ðiều 2. ðể bảo ñảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010, HðND huyện
nhấn mạnh một số nhiệm vụ và các giải pháp sau ñây:
1. Tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè thu và triển khai
sản xuất vụ mùa. Triển khai các giải pháp chuyển ñổi cây trồng, con nuôi theo ñúng
quy hoạch và lợi thế ở ñịa bàn. Tiếp tục chỉ ñạo nạo vét kênh mương nội ñồng, tu sửa
hệ thống kênh mương thủy lợi, có biện pháp xử lý khơi thông dòng chảy tránh ngập
úng; thông báo lịch thời vụ và các ñiều kiện cần thiết phục vụ sản xuất năm 2010.
Triển khai các mô hình trình diễn, công tác khuyến nông nhất là mô hình nhân giống
lúa xác nhận và thực hiện một số biện pháp ñẩy mạnh năng suất cây trồng. Tăng
cường công tác tuyên truyền, phòng chống bệnh dịch trên cây trồng, con nuôi, nhất là
bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn lùn xoắn lá trên cây lúa, bệnh lở mồm, long móng, tai

