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Số: 43/2008/NQ-HĐND      Hải Châu, ngày 19 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 10

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội 
đồng nhân dân quận Hải Châu về nhiệm vụ năm 2008;

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 quận,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008:
Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết 

các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là chỉ 
tiêu thu ngân sách có mức tăng khá cao. Các lĩnh vực văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả, 
các vấn đề bức xúc trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giải quyết việc làm, 
công tác giảm nghèo được quan tâm giải quyết.

Việc thiết lập kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý xây dựng, trật tự văn minh 
đô thị được duy trì và từng bước được nâng cao  hiệu quả.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính được quận và 
phường chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
đảm bảo và giữ vững, bảo vệ tốt các mục tiêu và các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng qua còn những khó 
khăn tồn tại đó là: sản xuất kinh doanh tuy có phát triển nhưng chậm hơn cùng kỳ năm 
trướcvà chưa vững chắc, tình hình nợ đọng thuế còn cao; các công trình chỉnh trang đô 
thị bằng vốn ngân sách cũng như theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm 



chưa đạt yêu cầu về tiến độ; tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông diễn biến 
phức tạp. 

 Điều 2. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 
1. Các chỉ tiêu  kinh tế-xã hội chủ yếu:
- Giá trị SXCN dân doanh : 201,715 tỷ đồng (giá cố định 1994).
- Giá trị SXTS-NN :   11,660 tỷ đồng (giá cố định 1994). 
- Kim ngạch XK dân doanh :   05 triệu USD 
- Tổng thu ngân sách :   93,708 tỷ đồng
- Tổng chi ngân sách :   121,995 tỷ đồng
- Tỷ lệ giảm sinh :   0,20‰. 
- Hộ nghèo đến cuối năm giảm :  còn 34 hộ bằng 0,09% tổng số hộ dân
- Giải quyết việc làm :   3.485 lao động. 
- Giao quân đợt 2 :  đạt 100% chỉ tiêu trên giao

2. Những nhiệm vụ và giải pháp chính:
1. Tiếp tục vận động các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Làm tốt 
công tác hậu kiểm ĐKKD và tăng cường quản lý thị trường nhằm giữ vững sự ổn định 
thị trường, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

2. Triển khai tốt kế hoạch phòng chống bão, lụt tìm kiếm cứu nạn nhằm chủ động 
đối phó với thiên tai.

3. Các ngành, các phường rà soát lại các chỉ tiêu ngân sách và tập trung thu ngân 
sách để hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách. Thu đúng thu đủ các loại thuế và phí-
lệ phí, chú ý việc nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường thu thuế nợ đọng và chống thất 
thu thuế. Xử lý nghiêm những cơ sở chây ỳ trong nộp thuế.

4. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, phấn đấu hoàn thành và bàn giao đưa vào 
sử dụng từ 80% - 90% công trình. Tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công 
các công trình trường học để đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

5. Tập trung chỉ đạo giải phóng nhanh mặt bằng thuộc các dự án chỉnh trang đô thị 
trên địa bàn, nhất là dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài.

6. Nâng cao ý thức công dân về chấp hành kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng đi 
đôi với tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường. Phối hợp đồng 
bộ giữa các lực lượng trong công tác quản lý trật tự vỉa hè.  



7. Chuẩn bị tốt kế hoạch tuyển sinh và cơ sở vật chất để khai giảng năm học mới 
2008 - 2009. Vận động 100% học sinh độ tuổi tiểu học đến trường. Nâng cao chất 
lượng công tác xóa mù chữ - phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập 
giáo dục bậc trung học. Bằng nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với các đối 
tượng chính sách và vận động toàn dân tham gia chăm sóc đối tượng chính sách gặp 
khó khăn, thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm cho 
người lao động. 

9. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng và thực hiện tốt các chương trình mục 
tiêu quốc gia về y tế. Giữ vững mức sinh thay thế và giảm tỷ lệ sinh đạt 0,20‰. Thực 
hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhằm giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi suy dinh dưỡng.

10. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực 
cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn hóa - văn 
minh đô thị, duy trì ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp gắn với cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma 
tuý, mại dâm. 

11. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân thực sự vững 
mạnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, coi trọng chất lượng và hiệu quả 
hoạt động. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tăng cường công tác giáo dục quốc 
phòng an ninh và xây dựng phường vững mạnh toàn diện. 

Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông. 
Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm kết hợp với phong 
trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng 
cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc thực hiện 
nghiêm túc Pháp lệnh cán bộ công chức, Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành 
Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 
1866/QĐ-UBND ngày 4/3/2008 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch 
“Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm 
việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trên một số 
lĩnh vực dịch vụ hành chính. Hoàn thành việc kết nối mạng LAN xuống 13 phường.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 05/06/2008 của 
UBND quận Hải Châu v/v điều chỉnh danh mục công trình đã có kế hoạch XDCB đầu 
năm nhưng do tình hình tăng giá nhân công, máy thi công theo lương và biến động giá 



vật tư xây dựng và bổ sung danh mục một số công trình bức xúc cần thiết 6 tháng cuối 
năm 2008.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. HĐND quận giao UBND quận triển khai, tổ chức thực hiện đạt và vượt mức các 

chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh đã đề ra.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND 

các phường tăng cường công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND 
quận về nhiệm vụ năm 2008 trong 6 tháng cuối năm.

3. Đề nghị UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân, phát động phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân tích 
cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-
2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./.

                                              CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng


