CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 20-5-2009

31

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THỚI LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2009/NQ-HðND

Thới Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỚI LAI
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ I
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;
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thông qua kế hoạch nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009; tham luận của các Ban Hội ñồng nhân dân, ý kiến
thảo luận của ñại biểu HðND,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân huyện nhất trí với những chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải
pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện
Thới Lai, ñồng thời ñề nghị tập trung vào một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
như sau:
1. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2009:
a. Kinh tế:
(1) Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế: 11 – 12% trở lên.
+ Khu vực I: 4 - 4,6%.
+ Khu vực II: 25 - 25,5%.
+ Khu vực III: 22 - 23,5%.
(2) Cơ cấu kinh tế: ðược xác ñịnh là: Nông nghiệp – Thương mại, dịch vụ - Công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong ñó khu vực I: chiếm 52,7%; khu vực II: chiếm 24,5%;
khu vực III: chiếm 22,8%.
(3) Thu nhập bình quân ñầu người 12.000.000 ñồng/người/năm.
(4) Diện tích lúa cả năm là 51.667 ha, sản lượng lúa cả năm ñạt từ 270.135 tấn trở lên,
trong ñó trên 80% là lúa ñạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ñẩy mạnh sản xuất hết diện tích lúa vụ 3;

