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CÔNG BÁO/Số 37/Ngày 26-8-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/2016/NQ-HðND

Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HðND ngày 24/12/2015 của HðND huyện
Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;
Sau khi xem xét báo cáo của UBND huyện, các Ban HðND huyện và ý kiến
của các vị ñại biểu HðND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm và
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành báo cáo ñánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của UBND huyện và báo
cáo thẩm tra của các Ban HðND huyện.
ðiều 2. ðể ñảm bảo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HðND huyện
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, HðND
huyện yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ ñạo, thực hiện tốt Nghị quyết số
06/2015/NQ-HðND ngày 24/12/2015 của HðND huyện Hàm Thuận Bắc về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; ñồng thời lưu ý tập trung một số nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu sau ñây:
1. Tập trung chỉ ñạo chăm sóc tốt cây trồng vụ Hè Thu và triển khai có hiệu
quả sản xuất vụ Mùa năm 2016. Tăng cường chỉ ñạo sản xuất thanh long theo tiêu
chuẩn VietGAP, từng bước khắc phục tình trạng hoạt ñộng hình thức các tổ, nhóm
thanh long VietGAP. Tiếp tục khuyến khích, tạo ñiều kiện phát triển các mô hình liên
kết sản xuất, tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp; ñẩy mạnh công tác khuyến nông,
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; gắn với quản lý chặt chẽ và chủ ñộng
phòng chống kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm gây ra trên cây trồng, vật
nuôi, nhất là bệnh ñốm nâu trên cây thanh long. Tăng cường kiểm tra, chỉ ñạo công

