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

Hàm Thuận Nam, ngày 26 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 NAM
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 16/2015/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của
Hội ñồng nhân dân huyện khóa VII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;
Sau khi xem xét Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam và báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến
của ñại biểu HðND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí với Báo cáo ñánh giá số 160/BC-UBND ngày 15 tháng 7 năm
2016 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội, quốc phòng an ninh 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do
UBND huyện trình bày tại kỳ họp.
ðiều 2. ðể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách
Nhà nước năm 2016, HðND huyện yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ ñạo, thực
hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 3714/Qð-UBND ngày
24/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã
hội năm 2016; Quyết ñịnh số 3767/Qð-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư phát triển và danh mục các công
trình trọng ñiểm của tỉnh năm 2016; Kết Luận số 06-KL/HU của Huyện ủy, Nghị
quyết số 15/2015/NQ-HðND Nghị quyết số 16/2015/NQ-HðND của HðND huyện
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước trên ñịa
bàn, chi ngân sách ñịa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; Kết
luận số 101-KL/HU ngày 27/6/2016 của Ban Chấp hành ðảng bộ huyện khóa VIII về

