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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG

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

Số: 01/2011/NQ-HðND

Cái Răng, ngày 13 tháng 7 năm 2011

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 2011

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI
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 04/2010/NQ-HðND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội ñồng
nhân dân quận Cái Răng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011;
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 2011.
Qua báo cáo thẩm tra của hai Ban 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 2011, với những ñặc ñiểm chủ yếu như sau:
Sáu tháng ñầu năm 2011, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cấp, các ngành
ñã tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế
lạm phát, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, ñảm bảo an sinh xã hội. Chủ ñộng giải quyết các vướng mắc,
giúp các doanh nghiệp từng bước ñưa sản xuất kinh doanh ñi vào ổn ñịnh và tiếp tục phát triển,
nên tình hình kinh tế - xã hội quận có sự chuyển biến tích cực, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế

