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CÔNG BÁO/Số 125/Ngày 30-12-2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU ĐỨC
Số: 11/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Châu Đức, ngày 28 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC
KHÓA III KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng 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 đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân; báo cáo của các cơ quan ban ngành và các cơ quan tư pháp, báo cáo thẩm tra của
các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ
họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc
phòng an ninh năm 2007
Nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng an ninh năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện đã trình bày.
Năm 2007 chính quyền các cấp cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã có
nhiều nỗ lực, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết kỳ họp
thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá III đã đề ra và đạt được những kết quả đáng
phấn khởi trên nhiều lĩnh vực như:
- Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tính theo giá cố định đạt 90,02 % so
kế hoạch tỉnh và đạt 100,89% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng

