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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 29 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về ñiều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và 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 2014

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8
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 Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị
quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2845/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 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 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của
Hội ñồng nhân dân huyện Côn ðảo khóa X kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật
năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HðND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của
Hội ñồng nhân dân huyện Côn ðảo khóa X kỳ họp thứ 7 về giao nhiệm vụ thu ngân
sách nhà nước, chi ngân sách ñịa phương năm 2014;
Căn cứ Kết luận số 27-KL/HU ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Huyện ủy về kết
luận Hội nghị lần thứ 22 - Ban Chấp hành ðảng bộ huyện khóa VIII;
Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân
dân huyện Côn ðảo về việc ñề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách và thực thi pháp
luật 6 tháng cuối năm 2014 và Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014
của Ủy ban nhân dân huyện Côn ðảo về việc ñề nghị ñiều chỉnh một số chỉ tiêu kế
hoạch kinh tế - xã hội năm 2014; các báo cáo của Thường trực Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân huyện, các ngành và cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các Ban
Hội ñồng nhân dân huyện, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,

