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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của
Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện, các Ban HĐND huyện và ý
kiến của các vị đại biểu HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và nhiệm vụ xây dựng đường bê tông xi măng năm 2013 như sau:
1. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 615 ha
lên 982,5 ha.
2. Điều chỉnh giảm nhiệm vụ làm bê tông xi măng từ 30 km xuống còn 15 km.
Điều 2. Tán thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế
- xã hội 6 tháng cuối năm 2013 do UBND huyện trình và các kiến nghị của các Ban
HĐND huyện trong các Báo cáo thẩm tra, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ và
giải pháp trọng tâm sau đây:
1. Tập trung chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp, trong đó chú ý lịch thời vụ, mở
rộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Quản lý chặt chẽ đất trồng lúa nước theo
quy hoạch. Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người trồng lúa và chính sách
bảo hiểm cây lúa theo chủ trương của Chính phủ. Chỉ đạo chặt chẽ sản xuất ở các xã
thuộc đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, nhất là lúa nước và cao su; đưa diện tích
đất san ủi ở đồng ruộng Sông Khán - Thuận Hòa vào sản xuất ngay trong vụ Mùa

