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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC BÌNH
Số: 03/2006/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6
(Từ ngày 18/7/2006 ñến ngày 19/7/2006)
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2006; báo cáo thẩm ñịnh của các Ban Hội
ñồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các vị ðại biểu Hội ñồng nhân dân
huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí cơ bản với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng ñầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 của
UBND huyện.
ðiều 2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội ñồng nhân dân huyện về nhiệm vụ
năm 2006. Xác ñịnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ ñạo trong 6 tháng
cuối năm 2006 như sau:
1.Về kinh tế:
Tiếp tục chỉ ñạo chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Hè thu, ñẩy nhanh
tiến ñộ sản xuất vụ mùa. ðẩy mạnh thực hiện 5 chuyển gắn với 3 canh trong sản xuất
nông nghiệp. Chuẩn bị các ñiều kiện cho sản xuất vụ ðông xuân 2006 - 2007 ñạt kết
quả. Tiếp tục chuyển những diện tích ruộng khó khăn về nguồn nước, làm lúa kém
hiệu quả sang trồng các loại cây khác như: bông vải, bắp lai, dưa ăn trái… chăm sóc
tốt các loại cây trồng trên vùng ñất cát Khu lê. ðẩy mạnh trồng cỏ ñể bảo ñảm thức
ăn cho gia súc, nhất là trong mùa khô.

