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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC LINH
Số: 01/2015/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Linh, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của
HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;
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 đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND
huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với những nội dung đánh giá tình
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 do Ủy ban nhân dân
huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện - khóa X.
Điều 2. Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, Hội đồng nhân
dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và các giải pháp sau đây:
1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây
trồng vụ Hè thu; tổ chức sản xuất vụ mùa; chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ
Đông xuân 2015 - 2016; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giống lúa, tăng tỷ lệ sử dụng
giống lúa xác nhận.Triển khai xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa năng
suất cao tại xã Nam Chính. Tăng cường kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên cây
trồng, con nuôi; kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. Tiếp tục
thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2015 - 2020 nhằm nâng cao thu nhập

