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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðỨC LINH
KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 02
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HðND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của
HðND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;
Sau khi xem xét Báo cáo của UBND huyện và báo cáo của các cơ quan chuyên
môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2016; báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HðND huyện và ý kiến của
ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện thống nhất với những nội dung ñánh giá tình
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2016 do Ủy ban nhân dân
huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 02 Hội ñồng nhân dân huyện - khóa XI.
ðiều 2. ðể bảo ñảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, Hội ñồng nhân
dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và các giải pháp sau ñây:
1. Tập trung chỉ ñạo 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 ñiều kiện sản xuất vụ
ðông xuân 2016 - 2017; ñẩy mạnh công tác xã hội hóa giống lúa, tăng tỷ lệ sử dụng
giống lúa xác nhận. Triển khai thực hiện mô hình chuyển ñổi cây trồng trên ñất lúa
theo ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường kiểm soát, khống chế dịch
bệnh trên cây trồng, con nuôi; quản lý chất cấm trong chăn nuôi; ñẩy mạnh công tác
tái ñàn; ñồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ðề án “Phát triển chăn nuôi bò
chuyên thịt” giai ñoạn 2015 - 2020. Chủ ñộng triển khai các biện pháp phòng, chống
lụt, bão, giảm thiệt hại do thiên tai. ðẩy mạnh công tác xây dựng Nông thôn mới,
thực hiện ñạt các tiêu chí trong năm theo kế hoạch ñã ñề ra, nhất là ñối với 02 xã
ñăng ký ñạt chuẩn năm 2016 (Tân Hà và Vũ Hòa), ñối với các xã còn lại ñạt ít nhất
16,2 tiêu chí/xã.

