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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ðAKRÔNG
Số: 56/2008/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðakrông, ngày 18 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðAKRÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND huyện về Tình hình thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng ñầu năm và nhiệm vụ, giải
pháp 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án
nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HðND huyện, của các cơ
quan hữu quan vả ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. HðND huyện tán thành về ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng ñầu năm 2008 và nhiệm vụ giải
pháp 6 tháng cuối năm 2008 với các chỉ tiêu, giải pháp nêu trong báo cáo của UBND
huyện, Tòa án nhân dân và của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. HðND huyện nhấn
mạnh và bổ sung một số vấn ñề sau:
Sáu tháng ñầu năm 2008, mặc dù phải ñối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
nhưng với sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ
lực phấn ñấu của cán bộ, nhân dân trong toàn huyện, sự giúp ñỡ quý báu, kịp thời của
Tỉnh và Chính phủ...tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ñạt ñược một số kết
quả tích cực. Nhìn chung các ñịa phương gieo trồng ñúng cơ cấu giống và lịch thời
vụ, diện tích gieo trồng ñạt 2.290,4ha (ðạt 36,2% kế hoạch), tăng 9,6% ñặc biệt là lúa
nước tăng 4,13%, ngô tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công
nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 40,04%; thu ngân sách trên ñịa bàn là
1.075.090.000 ñồng ñạt 48,86% so với dự toán HðND huyện giao và ñạt 51,68% dự
toán tỉnh giao; tạo việc làm mới cho 700 lao ñộng.
Lĩnh vực văn hóa xã hội và môi trường ñã có nhiều chuyển biến tích cực, tình
hình an ninh, chính trị ñược giữ vững, trật tự an toàn xã hội ñược ổn ñịnh; công tác
phòng, chống tệ nạn xã hội ñược tăng cường hơn trước.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế- xã hội của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn; ñặc
biệt là do rét ñậm ñầu năm 2008 ñã làm mất trắng gần 620 ha cây trồng (Trong ñó,
lúa nước 83ha, ngô 147,8ha; lạc 365ha) và năng suất giảm mạnh, lúa nước giảm

