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CÔNG BÁO/Số 52/Ngày 15-8-2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ QUÝ
Số: 35/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quý, ngày 23 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2008;
Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2008
mà Ủy ban nhân dân huyện đã nêu.
Điều 2. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008, Hội đồng nhân
dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:
1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, thực hiện có hiệu quả các chương
trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đổi mới và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đến năm 2010. Quan tâm xây dựng kinh tế hợp tác và
hợp tác xã nghề cá. Tạo mọi điều kiện cho ngư dân đầu tư phát triển các phương tiên
đánh bắt hải sản có công suất lớn, mở rộng quy mô sản xuất, chế biến hải sản, nhất là
sản phẩm lợi thế của địa phương. Thực hiện tốt Quyết định số 289 của Chính phủ về
chính sách hỗ trợ ngư dân; tiếp tục vận động ngư dân thực hiện tốt chủ trương của
UBND tỉnh về nghiêm cấm phát triển thuyền có công suất nhỏ. Làm tốt công tác
khuyến ngư; lập lại trật tự các khu vực nuôi trồng hải sản. Thường xuyên đẩy mạnh
hoạt động kiểm ngư để bảo vệ nguồn lợi biển. Chuẩn bị tốt công tác phòng, chống
bão và tìm kiếm cứu nạn.

