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CÔNG BÁO/Số 61/Ngày 10-9-2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG

Số: 48/2007/NQ-HĐND

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

Tuy Phong, ngày 24 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Sau khi xem xét các Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm
vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo
thẩm tra của 2 ban HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình
thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2007 do UBND huyện trình bày.
Điều 2. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2007, HĐND huyện
nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1. Tập trung chỉ đạo để sản xuất tốt vụ cá Nam; khuyến khích các thành phần
kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở chế biến các mặt hàng hải sản, khai thác các loại thủy
đặc sản có giá trị kinh tế cao; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng
dẫn ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp; tác động tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư các
công trình hạ tầng phục vụ kinh tế thủy sản; hình thành các cụm dịch vụ mua bán,
tiêu thụ sản phẩm nghề cá.
2. Tập trung chỉ đạo sản xuất tốt vụ Hè Thu, vụ Mùa gắn với triển khai cánh
đồng doanh thu 50 triệu/ha/năm; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công
nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình
khuyến nông, trước mắt khuyến khích các hộ nông dân phát triển cây thanh long; tiếp
tục chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai trồng rừng đạt chỉ

