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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 của Hội đồng
nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012;
Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 19/6/2012 của UBND huyện
về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý
kiến của các đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của UBND
huyện và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.
Điều 2. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; HĐND huyện
đề nghị UBND huyện tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giống cây trồng, vật
nuôi tăng để tăng năng suất, chất lượng, tiếp tục triển khai sản xuất 1000 ha lúa chất
lượng cao. Triển khai thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản 145 ha theo Nghị quyết
đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo sản xuất vụ
Hè Thu và vụ Mùa năm 2012 đảm bảo đúng kế hoạch; cung ứng đủ và kịp thời

