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NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DĨ AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hco chuành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân
dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 09/12/2008 của UBND
huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh
năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009, 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 kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn
hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009
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 năm 2009 như sau:
1. Về Kinh tế:
- Giá trị sản xuất công nghiệp phấn ñấu ñạt 32.480 tỷ ñồng, tăng 23% so với
năm 2008. Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và ít gây ô
nhiễm môi trường.
- Giá trị thương mại – dịch vụ phấn ñấu ñạt 6.329 tỷ ñồng, tăng 50% so với
năm 2008.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp phấn ñấu ñạt 32,3 tỷ ñồng, tăng 5% so với năm
2008.
- Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, xây dựng theo
quy hoạch và kế hoạch. Xử lý kiên quyết và kịp thời ñối với các trường hợp dự án
kéo dài, phân lô bán nền, xây dựng không phép và trái phép thiết lập lại trật tự trên
lĩnh vực ñất ñai, xây dựng.

