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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 7

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 
2007;

Sau khi xem xét tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê 
và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh 
Khê năm 2007 theo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, gồm các nội 
dung sau:

I. Nội dung các kỳ họp trong năm:
Trong năm có 2 kỳ họp định kỳ (kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9)

 1. Kỳ họp thứ 8 (tháng 7/2007):
- Nội dung chủ yếu của kỳ họp: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007. 
- Quyết định bổ sung các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm 2007; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006; kết quả giải quyết ý 
kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7.

- Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo hoạt động giám sát 6 tháng đầu 
năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân quận.

- Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận thông báo công tác tham gia xây 
dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân - Uỷ ban 
nhân dân quận.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2006 của Chánh án Toà án nhân dân và 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận.

- Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân quận.
- Bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân quận.



- Xem xét một số nội dung khác theo luật định.
2. Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 9 (tháng 12/2007):
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, 

thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2007; quyết định kế hoạch kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh, dự toán thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước, danh mục các 
công trình xây dựng cơ bản năm 2008; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 
2007, thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2008.

- Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận thông báo công tác tham gia xây dựng 
chính quyền; những ý kiến kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân 
quận.

- Báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án quận năm 
2007.

- Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8.
- Xem xét một số nội dung khác theo luật định.
II. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận:
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát Uỷ ban nhân dân và các cơ quan trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân quận về nhiệm vụ năm 2007. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tập trung vào các lĩnh 
vực:

- Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, chất lượng các công trình xây 
dựng cơ bản tập trung và công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, xoá đói giảm 
nghèo, thu chi các quỹ độc lập ngân sách, công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ 
em, sinh đẻ có kế hoạch…, công tác khám chữa bệnh cho người dân.

- Tiếp tục tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của 
Hội đồng nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đảm bảo đúng 
pháp luật.

- Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát bằng hình thức tập trung đi 
cơ sở để thu thập thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử 
tri, phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Hội đồng nhân dân các phường nâng cao 
vai trò giám sát về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 
và các hoạt động khác trên địa bàn.

- Phối hợp Uỷ ban nhân dân quận giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ 
họp và chuẩn bị nội dung của các kỳ họp trong năm theo quy định, bảo đảm chất 
lượng của báo cáo trình tại kỳ họp.

- Phối hợp với Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận, các cơ quan chức năng, tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê, các hội đoàn thể nhân 



dân giám sát việc chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của nhà nước trên 
các lĩnh vực kinh - tế xã hội, quốc phòng - an ninh, chú trọng công tác giải toả đền 
bù, tổng rà soát việc bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn quận.

- Giám sát việc tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy 
định của pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Từng bước thay đổi, mở rộng hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội 
đồng nhân dân quận; tạo thuận lợi cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với 
nhân dân nhiều hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, 
kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi giám sát việc giải quyết các 
ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận tổ chức và 
tuyên truyền, vận động cử tri tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 
2007.

- Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo Luật theo 
kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân  thành 
phố.

-  Duy trì việc tiếp xúc, quan hệ chặt chẽ của Đại biểu Hội đồng nhân dân  quận 
với cử tri nơi mình ứng cử trong thời gian giữa 2 kỳ họp; nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đại biểu, lắng nghe ý kiến kiến nghị, ghi nhận giải thích và động 
viên nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm 
vụ năm 2007.

III. Hội đồng nhân dân cần lưu ý:
Việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết 

quả của từng kỳ họp, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân . 
Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - các Ban Hội đồng nhân dân 
quận cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đóng góp vào nội dung của kỳ 
họp những ý kiến thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của kỳ họp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Năm


