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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ðẢO
Số: 08/2012/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 12 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
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,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 69/Qð-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HðND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của
Hội ñồng nhân dân huyện Côn ðảo về ñiều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hôi
năm 2012, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng an ninh, thu
chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ñiều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012,
cụ thể:
1. ðiều chỉnh tăng:
- Tổng lượt khách du lịch năm 2012: từ 65.000 lượt khách tăng lên 72.000
lượt, trong ñó khách quốc tế 13.500 lượt.
- Doanh thu dịch vụ du lịch 2012: từ 130 tỷ ñồng tăng lên 185 tỷ ñồng.
- Sản lượng ñiện ngoài quốc doanh sản xuất và tiêu thụ năm 2012: từ 0 Kwh
tăng lên 3.700.000 Kwh.

