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NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế,
văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng ñầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DĨ AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 30/6/2010 của UBND
huyện về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6
tháng ñầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010, các báo cáo
thuyết trình của hai Ban HðND huyện và ý kiến của các ñại biểu tham dự kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tán thành nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn
hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng ñầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2010 ñược nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo
của các cơ quan hữu quan, báo cáo của các Ban Hội ñồng nhân dân huyện.
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn ñề chủ yếu ñề nghị
UBND huyện tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2010 như sau:
1. Về kinh tế:
- Tập trung xử lý những vấn ñề tồn tại, vướng mắc ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực
hiện các công trình XDCB, GTNT, CTðT theo kế hoạch. Phấn ñấu hoàn thành ñưa
vào sử dụng 15 công trình theo kế hoạch.
- Kết hợp chủ ñầu tư tiếp tục thực hiện công tác ñền bù giải phóng mặt bằng
ñể thực hiện các dự án: ðại học Quốc gia, khu tái ñịnh cư ðại học Quốc gia, cầu
ðồng Nai mới, tuyến ñường Mỹ Phước - Tân Vạn …Rà soát lại các trường hợp còn
tồn tại ñể hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cưỡng chế tạo mặt bằng thi công một số công
trình XDCB do huyện ñầu tư như: ñường mả 35, khu văn hóa thể dục thể thao
huyện, Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 4, Trụ sở UBND xã Bình Thắng, ñường vào
nghĩa trang nhân dân huyện.

