CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 27-8-2015

19

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
Số: 01/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tánh Linh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ X
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HðND ngày 19/12/2014 của Hội ñồng
nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII, kỳ họp lần thứ 9 về phát triển kinh tế - xã hội
năm 2015;
Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 09/7/2015 của UBND huyện
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban HðND huyện và ý kiến của các
ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng
ñầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện và
các báo cáo thẩm tra của các Ban HðND huyện.
ðiều 2. ðể thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, HðND huyện
ñề nghị UBND huyện tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
1. Chỉ ñạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch ñề ra
ñầu năm, ñặc biệt chú trọng 2 xã Bắc Ruộng và Huy Khiêm ñạt chuẩn vào cuối năm
2015. Thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm của Huyện ủy (khóa VII) về

