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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 412/TTr-UBND ngày 12/12/2019 kèm theo 

Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 12/12/2019 của UBND huyện Đại Lộc về tình 
hình kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày   
23/12/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và ý kiến thảo luận của 
đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của 
UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2020 như sau: 

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về kinh tế  
 - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt: 12%. 
+ Giá trị sản xuất CN - TTCN - XD tăng: 13%. 
   (Trong đó CN-TTCN phần huyện quản lý tăng: 14%). 
+ Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng: 14%. 
+ Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng: 4,5%. 
(Trong đó, tỷ trọng chăn nuôi bao gồm cả thủy sản chiếm 40% trong nội 

bộ ngành nông nghiệp). 
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: đảm bảo ổn định ở mức trên 63.500 tấn. 
- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: Tăng trên 10% so với thực hiện năm 2019. 
2. Về văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh 

- Có 90-92% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. 

- Có 85-90% số thôn, khu phố được công nhận danh hiệu thôn, khu phố 
văn hóa:  

DỰ THẢO 
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- Có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. 

- Có 9-11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị.  
- Xây dựng 01 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 
- Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân: 95%  

- Có 07 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia. 
- Giảm tỷ suất sinh thô: 0,2‰. 
- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 0,2%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,5-0,7% (tương đương giảm từ 210-300 hộ). 
- Giải quyết việc làm cho 1.500 - 1.700 lượt lao động. 
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020; xây dựng 100% xã, thị 

trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. 

3 Về xây dựng nông thôn mới: Có thêm 01 xã được công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (Xã Đại Hưng). 

II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển 
kinh tế 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển doanh nghiệp, thúc 
đẩy khởi nghiệp. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh 
doanh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng gắn với đẩy mạnh thu hút đầu 
tư, nâng cao hiệu quả hoạt động cụm công nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động quảng 
bá, thu hút đầu tư có chọn lọc để lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo 
môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh. Tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh. 
Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án không triển khai hoặc 
chậm triển khai trong nhiều năm, giao lại cho các nhà đầu tư thật sự có năng lực 
và nhu cầu. Thực hiện tốt chương trình khuyến công, hỗ trợ phát triển sản xuất 
công nghiệp, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 

07/9/2016 của Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch 
trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh các 
hoạt động thương mại đi đôi với thực hiện tốt công tác quản lý thị trường. Tăng 
cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong nước để phát triển thương mại, 

dịch vụ. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”; xúc tiến tổ chức Hội chợ thương mại - dịch vụ thường niên; hỗ 
trợ doanh nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm 
trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di 

tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh trên địa bàn; tăng cường công tác quảng bá, kêu 

gọi đầu tư, mở rộng hợp tác, liên kết để phát triển du lịch thông qua các sự kiện 
văn hóa, thể thao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch. 
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- Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo vượt 
chỉ tiêu về năng suất và sản lượng. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ 
Đông - Xuân 2019-2020, nhất là đảm bảo cơ cấu giống, chất lượng giống và tiếp 

tục ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất và sản lượng cao 
nhất. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ - cây trồng - con vật nuôi, bố 
trí sản xuất phù hợp theo từng vùng để mang lại hiệu quả sản xuất. Thực hiện tốt 
công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, chủ động trong công tác phòng ngừa 
dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tiêm phòng kịp thời, đúng lịch quy định. Tiếp tục hỗ 
trợ phát triển cánh đồng lớn thật sự hiệu quả, gắn liên kết giữa doanh nghiệp và 
nông dân trong quá trình sản xuất, cung ứng và bao tiêu sản phẩm. Từng bước 
tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Lựa chọn nhân rộng, phát triển sản phẩm địa phương theo 

chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình bò lai kinh tế, nuôi 
lợn hướng an toàn sinh học; khuyến cáo, vận động nhân dân tăng cường chăn 
nuôi gia cầm, thủy cầm, thực hiện trồng cỏ nuôi bò, chăn nuôi trên nền đệm lót 
sinh học kết hợp với phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại để tăng 
tính hiệu quả trong chăn nuôi. Phát triển hợp lý nuôi cá nước ngọt trong lòng hồ 
thủy lợi và các ao bàu hiện có tại các địa phương theo hướng nuôi cá lồng bè và 
thả nuôi bổ sung ở các mặt nước ao tự nhiên.  

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện tốt các dự án trồng 
rừng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại từng địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện tốt 
phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy 
ra.  

- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo chiều sâu, chất 
lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tập trung tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới; rà soát, có giải pháp giữ 
vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn. Tăng cường công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để xã Đại Hưng 

được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tiếp tục đôn đốc 
các xã triển khai thực hiện và hoàn thành việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu” theo đúng kế hoạch. 

2. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây 
dựng hạ tầng 

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch xây dựng đảm bảo mang tính dài hạn, khả thi về 
nguồn lực đầu tư và lộ trình thực hiện, đồng thời phù hợp với các quy định của 
pháp luật.  

Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp huy động và phát huy các nguồn 
lực từ các thành phần kinh tế thông qua nhiều hình thức để tiếp tục đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu lực và 
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hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 
KCH mặt đường ĐH, bê tông hóa giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương 
trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây 

dựng nhằm chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những sai sót, tiêu cực trong quản 
lý và đầu tư XDCB. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn 
thu phục vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các địa phương. Tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định 
cư để bàn giao cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án cũng như thu hút đầu 
tư.  

Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, nhất là 
hành lang an toàn giao thông. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức 
năng của huyện và các địa phương trong quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát 
hiện và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng. 

3. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách; tăng 
cường kiểm soát thị trường 

Tổ chức quản lý, điều hành thu - chi ngân sách theo đúng dự toán giao, bảo 
đảm các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán ngân sách năm 2020 đã được HĐND 
huyện thông qua. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân 

sách, các biện pháp chống thất thu; có biện pháp cụ thể xử lý nợ đọng thuế; nuôi 
dưỡng, khai thác hiệu quả các nguồn thu.  

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước; cân đối thu chi ngân sách 
hợp lý, đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý 
điều hành chi ngân sách, quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm việc thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện chế độ quyết toán theo 
quy định. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa 
bàn huyện, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận được các 
nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, đi đôi với tăng cường 
công tác kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài 
nguyên và môi trường 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản, môi trường đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, quy trình. Thực hiện 
tốt công tác thu hồi đất, giao đất để triển khai các dự án. Tập trung giải quyết hồ 
sơ đất đai của các tổ chức, công dân theo đúng quy định. Giải quyết dứt điểm các 

vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự 
án trên địa bàn. Khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển. 

 Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 07/9/2016 của 
Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo quản lý, khai thác và sử dụng nguồn 
tài nguyên đất, khoáng sản trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2020 và những 
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năm tiếp theo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khai thác 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là các dự án khai thác cát, 
sỏi, đất sét, đất san lấp; kiên quyết xử lý, đề nghị cấp thẩm quyền dừng các dự án 
ảnh hưởng đến môi trường, gây sạt lở trong khu vực.  

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động của các doanh 

nghiệp và ở địa bàn dân cư. Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông môi trường; 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã 
hội về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình 
hình môi trường tại các điểm nóng, các khu vực dễ xảy ra nguy cơ sự cố về môi 
trường, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để phát sinh các điểm ô nhiễm 
mới. Thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá tác động môi trường, xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.  

5. Tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
giải quyết tốt chế độ chính sách và các vấn đề an sinh xã hội 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh - truyền 
hình, thể dục thể thao. Tổ chức tuyên truyền phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; bảo đảm thông tin kịp thời, 
chính xác, đúng định hướng và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất 
lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, thị 
trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng đi vào chiều 
sâu và có chất lượng. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, nhất là quảng cáo, Internet, trò chơi điện tử. Có kế hoạch đầu tư xây dựng, 
bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích Lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.  

Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, 
năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 
tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý 
tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và 
phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi trường 
học. Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, nhất là quản lý nhóm trẻ tư thục. 
Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và nâng 
cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, xoá mù chữ. Đầu tư 
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; duy trì các trường đạt chuẩn 
quốc gia sau 5 năm và kiểm định chất lượng giáo dục.  

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng, 
các đối tượng bảo trợ xã hội; kịp thời quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, đối 
tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trình 
dạy nghề, giải quyết việc làm, nhất là cho thanh niên, lao động nông thôn. Thực 
hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, 

nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và nâng cao 
chất lượng đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác gia đình, bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tăng cường công 
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tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; giám 
sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ cho người lao động, giải quyết kịp thời 
các tranh chấp lao động.  

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao công 

tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống, kịp thời xử lý các loại dịch bệnh. 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, dược phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham 

gia bảo hiểm y tế toàn dân. Tích cực tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác 

dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ dân số 
gắng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ. Phấn đấu đạt và vượt 
các chỉ tiêu kế hoạch về dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần duy trì mức 
giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.  

6. Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước các cấp 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo kế 
hoạch. Chỉ đạo tốt công tác giao quân đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nâng 

cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng dự bị động 
viên, dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức huấn luyện, 
diễn tập đạt hiệu quả. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội trên địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình quốc 
gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Giảm tai nạn giao thông trên cả 
03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.  

Thực hiện tốt công tác tư pháp - hộ tịch; duy trì tốt công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo 
dài. Hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực theo kế 
hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau 
thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp 
thời, nghiêm minh các sai phạm sau thanh tra. Đề cao vai trò giám sát của nhân 
dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông 
và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng. 
Tập trung tuyên truyền phổ biến các luật mới ban hành; nâng cao chất lượng 
soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.  

Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao 
hơn nữa vị trí, vai trò của HĐND các cấp theo đúng Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện 
tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân theo cơ chế 
một cửa tại huyện và các xã, thị trấn. Triển khai thực hiện Đề án xác định cơ 
cấu, vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt 
công tác xây dựng chính quyền, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu 
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quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua - khen thưởng, kịp thời 
tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm tạo 
động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020 và những năm tiếp theo. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu 

HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể phối 

hợp đồng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong 

huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2020. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày     tháng 12 năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Nguyễn Công Thanh 
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