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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III KỲ HỌP THƯ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003;

Sau khi xem xét các Tờ trình và các Báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân 
dân, Toà án nhân dân quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và ý kiến của các 
vị đại biểu Hội đồng nhân dân.

QUYẾT NGHỊ:
Hội đồng nhân dân quận Hải Châu thống nhất nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp 

và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 
A. Đánh giá tình hình năm 2006
Năm 2006, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn 

quận, tình hình kinh tế xã hội của quận đạt được kết quả trên một số lĩnh vực: tốc độ phát 
triển kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh ước đạt: 
365,095 tỷ đồng vượt 1,42% kế hoạch và 0,85% Nghị quyết HĐND quận, tăng 10,05% 
so với năm trước; hoạt động thương mại dịch vụ khá sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hoá-
dịch vụ tiêu dùng xã hội ước tính tăng 20,75% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu 
dân doanh ước đạt 22,866 triệu USD, bằng 95,28% kế hoạch và 80,8% Nghị quyết 
HĐND quận, tăng 6,46% so với năm trước. Thu ngân sách ước đạt 228,364 tỷ đồng, bằng 
91,21% Nghị quyết HĐND quận và chi ngân sách ước đạt 130,328 tỷ đồng vượt 17,08% 
kế hoạch và 7,39% Nghị quyết HĐND, tăng 26,9% so với năm trước.

Các hoạt động văn hoá-xã hội diễn ra sôi nổi, tham gia Đại hội Thể dục thể thao 
thành phố Đà Nẵng lần thứ V-2006 đạt giải nhất toàn đoàn; các vấn đề xã hội bức xúc 
từng bước đã được giải quyết; có 825 hộ thoát nghèo đạt 46,61% tổng số hộ nghèo đầu 
năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND quận đề ra 151 hộ; giải quyết việc làm cho 7.900 
lao động, vượt 31,66% Nghị quyết HĐND quận; duy trì kết quả xoá mù chữ, phổ cập 
Giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập bậc Trung học 13/13 
phường; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng dân cư ngày càng 
tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân; tỷ lệ giảm sinh so với năm trước đạt 
0,32%o. Xây dựng nếp văn hoá-văn minh đô thị từng bước đi vào cuộc sống.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được giữ vững, giao quân đạt 100% chi 
tiêu.



Khắc phục hậu quả nặng nề của bão số 6 nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ nhân dân ổn 
định đời sống. 

Tuy nhiên, trong năm 2006 còn những tồn tại hạn chế sau: 
Phát triển thương mại-dịch vụ chưa được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển 

kinh tế trên địa bàn quận. Công tác quản lý hộ kinh doanh chưa tốt mới đạt hơn 82%. 
Việc vận động ngư dân cải hoán tàu thuyền để vươn khơi xa còn hạn chế do ảnh hưởng 
của thiên tai. Một số tàu đánh bắt xa bờ hoạt động không đạt hiệu quả. Chưa có giải pháp 
hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh bị thiệt hại do bão số 6. 

Tình trạng xây dựng nhà trái phép, sai nội dung giấy phép, lấn chiếm chỉ giới và 
không gian xây dựng còn diễn ra. Việc thực hiện các quyết định xử lý hành chính vi 
phạm trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, thiếu kiên quyết gây bức xúc trong nhân dân. 
Việc thẩm định hồ sơ thủ tục dự toán thiết kế một số công trình chưa đảm bảo đúng thời 
gian qui định, thiết kế còn thiếu sót dẫn đến chậm trễ tiến độ khởi công xây dựng, . 

Tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông chưa giảm
Thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, cần phấn đấu nhiều hơn trong năm đến.
B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2007
Thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Quận uỷ Hải Châu 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2007, cán bộ và nhân dân 
quận Hải Châu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an 
ninh năm 2007 với các nội dung sau:  

Chủ động khai thác các lợi thế và ra sức hạn chế những bất lợi do hội nhập nhằm góp 
phần tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của các thành 
phần kinh tế. Khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, không ngừng cải thiện 
đời sống nhân dân. Tiếp tục đầu tư  phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. 
Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Triển khai thực 
hiện mạnh mẽ Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây 
dựng chính quyền vững mạnh.

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
Năm 2007 phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1. Giá trị sản xuất công nghiệp: 490 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 34,21%.
2. Giá trị sản xuất thủy sản: 34 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 18,66%.
3. Kim ngạch xuất khẩu dân doanh: 31 triệu USD, tăng 35,57%.
4. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 205,271 tỷ đồng
5. Tổng chi ngân sách quận: 146,856 tỷ đồng
6. Giảm tỷ lệ sinh: 0,25%o. 
7. Giải quyết việc làm: 7.800 lao động.



8. Hộ nghèo theo chuẩn thành phố đến cuối năm giảm xuống còn 474 hộ bằng 
1,25%  tổng số hộ dân hiện có. 

9. Tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
II. Những nhiệm vụ và giải pháp chính:
1. Về kinh tế:
- Khuyến khích các thành phần kinh tế ứng dụng công nghệ vật liệu mới, công nghệ 

tự động và công nghệ sinh học vào sản xuất; chú trọng phát triển năng lực sản xuất sản 
phẩm xuất khẩu, sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định và có giá trị gia tăng cao. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đặt trụ sở, văn 
phòng đại diện, chi nhánh trên địa bàn quận. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả,... nhằm góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng đối với 
các thành phần kinh tế.

- Từng bước hình thành các tuyến phố chuyên doanh; phát triển mạng lưới bán lẻ 
phù hợp với hoạt động của các siêu thị, trung tâm giao dịch thương mại-dịch vụ. Khuyến 
khích đầu tư phát triển các lĩnh vực dịch vụ du lịch, dịch vụ pháp lý, dịch vụ tài chính và 
các dịch vụ dân sinh.

- Vận động ngư dân thực hiện chỉ thị số 04/CT-UB của UBND thành phố Đà Nẵng 
nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ; tiếp tục khuyến khích ngư dân cải hoán tàu 
thuyền lên công suất lớn, trang bị các phương tiện đánh bắt tiên tiến và đầu tư hệ thống 
thông tin liên lạc phòng tránh rủi ro do thiên tai.

2. Về quản lý đô thị, đầu tư phát triển:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị và kiểm tra 

trật tự đô thị, phân định rõ trách nhiệm của UBND các phường trong công tác kiểm tra 
trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp kiệt hẻm theo chỉ giới đường đỏ, nâng cấp cống 
thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng theo phương châm "Nhà nước và nhân dân 
cùng làm". Các công trình xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo 
chất lượng, chống tiêu cực gây lãng phí, thất thoát. 

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án trên địa bàn quận phấn đấu đến cuối năm 2007 
hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đã triển khai từ năm 2006 trở về trước.

- Thống nhất thông qua các danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2007 theo Tờ 
trình số 106 ngày 07 tháng 12 năm 2006 của UBND quận trình tại kỳ họp.

3. Về văn hoá xã hội:
- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và 

chống mù chữ. Tiếp tục củng cố và phát triển các trung tâm giáo dục cộng đồng nhằm 
đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân từng phường. 



- Thực hiện xã hội hoá giáo dục mạnh mẽ nhằm huy động nguồn lực xây dựng các 
trường mần non, tiểu học và trung học cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết 
đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực trong dạy và học. 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị phù hợp với 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di 
sản văn hoá trên địa bàn quận. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá-thể thao phục vụ nhân 
dân và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá không 
lành mạnh.

- Tập trung chăm lo cho hộ nghèo về nhà ở, phương tiện làm ăn, bảo hiểm y tế và 
các chính sách xã hội kết hợp chặt chẽ với các chương trình mục tiêu khác để thực hiện 
giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với năng lực 
của từng người lao động, hướng dẫn phương thức làm ăn, sử dụng vốn hiệu quả gắn với 
đẩy mạnh giải quyết việc làm để chống tái nghèo. Tăng cường hỗ trợ chuyển đổi ngành 
nghề cho các lao động thuộc diện giải toả và người chăn nuôi trên địa bàn quận.

- Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong nhân dân để có điều kiện hỗ trợ xây 
dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ học tập và tạo việc làm cho con em các gia đình chính 
sách, hộ nghèo và quân nhân xuất ngũ về địa phương.

- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia 
đình, người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí; 
chương trình ngăn ngừa trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục, lao động nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm. Kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho 
quỹ bảo trợ trẻ em. Xây dựng phường, quận lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

4. Về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội:
- Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu 

tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm hình sự. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an vững mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng 
và độ tin cậy cao. Hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, dự 
bị động viên, công an cơ sở luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Thực 
hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu và không có chống lệnh, 
đào bỏ ngũ sau giao quân. 

- Vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính:
- Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch, dân chủ trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức và các cơ 



quan nhà nước. Củng cố tổ chức nhân sự một số phòng, ngành của quận và phường theo 
đề án công tác cán bộ.

- Thực hiện khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính cho các đơn vị khoán chi 
giai đoạn 2007-2010 đảm bảo dân chủ, công khai và tạo sự công bằng về thu nhập, cải 
thiện một bước tiền lương cán bộ công chức.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và trên 
một số lĩnh vực dịch vụ hành chính công. Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, công 
nghệ gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội và hỗ trợ các mô hình thử nghiệm để chuyển 
giao công nghệ.

- Lãnh đạo và tham gia tổ chức tốt bầu cử Quốc hội khoá XII
6. Về thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh phòng, 

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong cán bộ công chức.
- Tiến hành rà soát, phân định trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng cấp, 

xác định cụ thể thời gian giải quyết, tập trung xử lý những đơn thư khiếu nại bức xúc, kéo 
dài.

- Tổ chức kiểm tra và phân loại thi hành án, tập trung giải quyết dứt điểm các án có 
điều kiện thi hành.

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch triển 
khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng. 
Tập trung kiểm tra, thanh  tra trên một số lĩnh vực như XDCB, quản lý sử dụng ngân sách, 
thực hiện các thủ tục hành chính.

III. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân quận Hải Châu giao UBND quận tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các 

phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị UBMTTQVN quận và các hội, đoàn thể phối hợp với UBND quận tổ 

chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết đạt hiệu 
quả. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 
2004-2009 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

                                          CHỦ TỊCH
Ngô Văn Dũng


