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NGHỊ QUYẾT
Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng ñầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT
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 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HðND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội
ñồng nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008;
Sau khi nghe ñại diện Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 06 tháng ñầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối
năm 2008. Qua báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội ñồng nhân dân quận, ý kiến
ñóng góp của quý ñại biểu và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
Cái Răng,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân quận Cái Răng thống nhất thông qua Báo cáo tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội ñồng nhân dân quận về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng ñầu năm 2008, với những ñặc ñiểm chủ yếu như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội của quận 06 tháng ñầu năm 2008 có những mặt thuận
lợi, chính trị - xã hội ổn ñịnh. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng tăng;
hoạt ñộng các ngành du lịch, dịch vụ có bước phát triển khởi sắc, các loại hình dịch vụ
ngày càng ñáp ứng yêu cầu sản xuất và ñời sống nhân dân; trên lĩnh vực sản xuất nông

