22

CÔNG BÁO/Số 67/Ngày 05-10-2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI
Số: 46/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Gi, ngày 25 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006 của Hội đồng
nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ năm 2007;
Sau khi xem xét Báo cáo của UBND thị xã và Báo cáo của các ngành hữu quan
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007;
Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và ý kiến của các đại biểu
HĐND thị xã,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6
tháng đầu năm và những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 đã nêu trong báo cáo của
UBND thị xã.
Điều 2. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2007, đặc biệt là 8
nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã, khóa
IX; HĐND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản. Khuyến khích ngư dân
chuyển đổi nghề khai thác, các loại hải đặc sản có giá trị kinh tế cao, kết hợp việc sắp
xếp lại hoạt động đánh bắt ven bờ theo Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày
27/10/2006 của Chính phủ; tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kiểm
tra sử dụng dư lượng chất kháng sinh trong bảo quản, chế biến thủy sản; sớm hoàn
thành hồ sơ quy hoạch trụ neo đậu tàu thuyền để khởi công xây dựng; xây dựng kế
hoạch, phương án phòng chống lụt bão có hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công hạ
tầng kỹ thuật, cơ sở chế biến thủy sản tại mặt bằng cảng; hoàn thành quy hoạch các
cụm công nghiệp chế biến thủy sản; có kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất, chế biến
gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư đến các cụm công nghiệp.
2. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư mở rộng dịch vụ hạ tầng đường, điện, nước, bưu
chính - viễn thông, tạo điều kiện cho các dự án du lịch triển khai; đồng thời, kiến nghị
tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai theo đúng quy định; tập trung hoàn
thiện quy hoạch khu du lịch Dinh Thầy Thím - Ngãnh Tam Tân và các khu du lịch
cộng đồng để kêu gọi đầu tư; khẩn trương lập hồ sơ xin đầu tư các trạm cứu hộ.
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lễ hội Dinh Thầy Thím.

