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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 10
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 Báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận về tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2008; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội
đồng nhân dân Quận,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân quận thống nhất thông qua nội dung Báo cáo về tình
hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2008 và các báo cáo liên quan do Uỷ ban nhân dân quận trình tại kỳ họp, đồng thời
nhấn mạnh một số nội dung sau:
I. Đánh giá tình hình :
Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh biến động chung của cả nước và thành phố
đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận. Nhưng nhờ sự
tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy, sự giám sát của HĐND, trên cơ sở các chủ
trương giải pháp lớn mà Nghị quyết HĐND quận đề ra và các biện pháp chỉ đạo điều
hành sát thực tế nên tình hình Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh đã có nhiều chuyển
biến tốt. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá; Sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển;
thu ngân sách đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều cố gắng;
công tác chính sách, người có công, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm;
văn hoá, văn nghệ, thể thao có nhiều tiến bộ; chất lượng dạy và học được nâng cao;
công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng. Trật tự đô thị, vỉa hè và vệ sinh môi
trường có bước chuyển biến. Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện
khá tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách thủ

tục hành chính đã có nhiều chuyển biến; kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường;
tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán
bộ công chức có nhiều tiến bộ; trang thông tin điện tử quận Thanh Khê được quản lý,
khai thác khá hiệu quả.
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận đã có nhiều cải tiến, ngày càng phát
huy vai trò chủ động trong thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân nhiệm; mỗi thành
viên UBND quận đã thể hiện được vai trò chức năng, phát huy dân chủ, hoàn thành khá
tốt nhiệm vụ. Vai trò của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND quận trong điều hành các
hoạt động thường xuyên được nâng cao.
Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung đã đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, cần
khắc phục đó là:
Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tuy ổn định nhưng tốc độ phát triển
chậm, khai thác mặt bằng kinh doanh tại một số chợ chưa hiệu quả. Công tác quản lý
kiểm tra kinh doanh chưa duy trì thường xuyên. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục
thể thao còn thiếu chiều sâu; thiếu các giải pháp mới để thực hiện chương trình “3 có”.
Tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, thu vốn đối ứng
trong nhân dân có khó khăn. Trật tự đô thị còn phức tạp, tội phạm hình sự, ma tuý và tệ
nạn xã hội còn nhiều tiềm ẩn. Công tác phối hợp giữa các phòng ban, phường trong
thực hiện mô hình một của liên thông còn thiếu đồng bộ; vai trò của người đứng đầu
địa phương, ban ngành chưa được phát huy mạnh mẽ; lề lối làm việc, thái độ phục vụ
nhân dân vẫn còn hạn chế ở một bộ phận nhỏ cán bộ công chức.
II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008:
1. Phát triển kinh tế:
- Tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế của quận giai đoạn 2007-2010,
Chương trình phát triển kinh tế năm 2008.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp chợ Tân Lập (phường
Vĩnh Trung), chợ Lầu Đèn (phường Xuân Hà) và chợ Chính Gián sớm đưa vào khai
thác.
- Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh, nhất là các hộ kinh
doanh ngành nghề liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường.
- Tổ chức tuyên dương, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi,
hoàn thành nghĩa vụ thuế, giải quyết việc làm cho lao động nghèo.
- Từng bước thực hiện đa ngành nghề khai thác hải sản, tập trung ngành nghề có
giá trị kinh tế cao. Nâng cao năng lực khai thác, tìm kiếm ngư trường, ổn định lao động;
thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ ngư dân theo chủ trương Chính phủ; chú trọng an
ninh, an toàn trên biển.
- Triển khai tốt kế hoạch và phương án phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
năm 2008.

2. Quản lý điều hành ngân sách:
- Tập trung đôn đốc thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm. Tăng
cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, tận thu, khai thác
và nuôi dưỡng tốt nguồn thu. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh dự toán chi đã được phân
bổ nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương trong dự toán năm 2008 theo hướng dẫn của
thành phố. Rà soát tình hình hoạt động kinh doanh để kịp thời đưa vào diện thu thuế,
nhất là đối với các hộ mới ra kinh doanh để bổ sung, ổn định nguồn thu cho ngân sách.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nguồn kinh phí sự nghiệp: kinh tế, khoa học
công nghệ, tài nguyên, môi trường, giáo dục đào tạo....
3. Quản lý đô thị- Xây dựng cơ bản:
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của các nguồn vốn,
phấn đấu đến cuối năm 2008 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ các
công trình vốn tập trung của thành phố và quận; ưu tiên các công trình trường học để
phục vụ năm học mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai,
trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Tăng cường vai trò của
Chủ tịch UBND phường trên lĩnh vực này.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ thị 15/CT-QU của Ban Thường vụ Quận uỷ về
việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ
sinh môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành của thành phố thực hiện công tác giải toả đền
bù, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn quận.
- Phối hợp cùng Uỷ ban MTTQVN quận, các Hội Đoàn thể và các ngành thành
phố thực hiện tốt đề án có nhà ở cho nhân dân.
4. Văn hóa - xã hội :
- Tiếp tục triển khai các biện pháp hữu hiệu hơn để thực hiện nội dung của đề án
có việc làm và có nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
- Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa theo kế hoạch, đặc biệt là các hoạt
động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, chú trọng sửa chữa, cải thiện nhà ở cho hộ
gia đình chính sách. Tập trung huy động đạt kết quả quỹ vì người nghèo, xoá nhà tạm,
giảm hộ nghèo. Có giải pháp hữu hiệu để nâng dần mức sống các đối tượng bảo trợ xã
hội, đặc biệt là đối tượng cứu tế thường xuyên. Triển khai thực hiện chương trình “ Xây
dựng xã phường phù hợp trẻ em” năm 2008, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng
chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS…
- Chỉ đạo công tác ôn tập Hè và chuẩn bị khai giảng năm học mới. Huy động đạt
chỉ tiêu số học sinh có mặt đầu năm học. Hoàn thành việc duy tu, sửa chữa trường học

trong dịp hè. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm củng cố duy trì kết quả xoá mù chữ, hạn
chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng dần các chuẩn về phổ cập giáo dục.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá. Thông qua các Hội
đoàn thể, phong trào xây dựng đời sống văn hoá để vận động nhân dân thực hiện các
nội dung: Nếp sống văn hoá văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, PCMT. Kiểm tra,
đánh giá và bình xét các danh hiệu văn hoá trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá thực chất hơn.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng các biện pháp phòng
dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm..., phấn đấu xây dựng trạm y tế Thanh Khê Tây đạt
chuẩn. Thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Triển khai thực hiện
đầy đủ các chức năng của Phòng Y tế trong công tác tham mưu, chỉ đạo quản lý nhà
nước về y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai các chương trình mục tiêu công
tác dân số-kế hoạch hoá gia đình đạt chỉ tiêu đề ra.
5. Quốc phòng - An ninh - nội chính:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề Hội đồng nhân dân quận về
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung đấu tranh làm
giảm các loại tội phạm nguy hiểm, ma tuý, cướp giật, trộm xe máy, đánh bạc, số đề ...
Đẩy mạnh công tác tuần tra đêm phát hiện, tấn công tội phạm, thực hiện có hiệu quả
công tác phối hợp 3 lực lượng Công an, Quân sự và Đồn Biên phòng 248 trong tuần tra
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo tổ chức diễn tập cơ
chế Nghị quyết 02/BCT cho 3 phường; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối
tượng 4,5; tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2009. Triển khai và huy động
phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ tham gia diễn tập cấp thành phố.
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Biên phòng toàn dân
(03/3/1989 – 03/3/2009).
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng địa phương, nâng
cao nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác hoà giải cơ sở.
Tăng cường công tác tiếp dân, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
của công dân đúng thời hạn luật định. Tiếp tục thực hiện chương trình thanh tra kinh tế
theo kế hoạch trong đó lồng ghép việc thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.
Phát huy vai trò của Thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế xă hội.
6. Xây dựng chính quyền cải cách thủ tục hành chính:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên
thông. Củng cố, sắp xếp một số phòng ban để nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện
luân chuyển cán bộ ở một số vị trí công tác quy định tại quyết định số 158/QĐ-TTg của
Thủ tướng chính phủ; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ năm 2008.

Duy trì phát động thi đua với nội dung khen thưởng thiết thực hơn nhằm động viên
các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Trên cơ sở nội dung các báo cáo đã trình tại kỳ họp, nội dung thảo luận, kiến nghị
của đại biểu HĐND và các chủ trương giải pháp lớn của UBND quận trình bày tại kỳ
họp, UBND quận tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng còn lại nhằm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng
cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghị quyết này.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tích cực
vận động nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, phát động phong trào thi đua thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm 2008.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê, khóa IX, nhiệm kỳ
2004 - 2009, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008.
CHỦ TỊCH
Trần Văn Năm

