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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ
KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

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

Sau khi nghe Tờ trình, các báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà 
án nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân quận tán thành các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân 

dân và các ngành có liên quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một 
số nội dung như sau:

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm:
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sáu tháng đầu năm của quận 

mặc dù bị tác động bởi tình hình lạm phát, giá cả thị trường biến động và các yếu tố bất 
lợi của thời tiết, dịch bệnh phát sinh, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều đạt cao so 
với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất đạt 51,8% kế hoạch, 
tăng 23% so với cùng kỳ năm 2007. Các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị 
ngành công nghiệp-xây dựng đạt 52%, giá trị ngành dịch vụ đạt 51,2%, tăng 33%; giá 
trị ngành nông nghiệp đạt 50,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 85,4% kế hoạch. 
Công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư được tập trung giải quyết đạt nhiều kết quả, 
nhất là việc triển khai các dự án mới; công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường 
được tăng cường; các hoạt động lĩnh vực nội chính được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả 
khá tốt. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời 
sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn những hạn chế đó là: công tác 
đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, công tác quản lý môi trường còn bất cập, các cơ 
quan quản lý nhiều lĩnh vực chưa bao quát hết nhiệm vụ, công tác hậu kiểm còn yếu, 
triển khai một số công tác còn chậm, xử lý một số vụ việc thiếu tính thường xuyên và 
chưa triệt để, một số hoạt động văn hóa-xã hội chưa đi vào chiều sâu; đời sống, việc 
làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn do biến động của giá cả thị trường tăng 
cao. Đây là tồn tại cần phải nổ lực, khắc phục trong thời gian đến.



B. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008:
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ và triển khai các biện pháp chủ yếu như sau:
1. Hoàn thành Đề án phát triển kinh tế quận đến năm 2015, triển khai có hiệu quả 

đề án phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển, 
nâng cao thương hiệu doanh nghiệp quận Cẩm Lệ. Tiếp tục đầu tư mở rộng các vùng 
sản xuất chuyên canh, trong đó tập trung phát triển vùng rau La Hường gắn với dịch vụ-
du lịch. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia 
súc, gia cầm. Tăng cường các biện pháp phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại của 
nhân dân. 

2. Tăng cường các biện pháp quản lý khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. 
Phấn đấu tăng thu trên 10% so với Nghị quyết HĐND quận đề ra. Triệt để thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, góp phần kiềm chế 
lạm phát. Điều hành tốt công tác chi ngân sách, nhất là chi sự nghiệp phát triển kinh tế, 
tài nguyên và môi trường, đầu tư phát triển, văn hóa. Dành một khoản kinh phí như đề 
nghị của UBND quận từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2007 là 150 triệu đồng để hỗ 
trợ cho cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi.

3. Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của quận đến năm 
2020, thực hiện khớp nối quy hoạch chi tiết các dự án. Phối hợp thực hiện tốt công tác 
quản lý quy hoạch đối với các dự án trên địa bàn, đồng thời tập trung cho công tác giải 
toả đền bù, bố trí tái định cư các dự án khu Công nghiệp Hoà Cầm, khu Nam sân bay, 
khu dân cư số 5, 6 Nguyễn Tri Phương, tuyến nhánh Nguyễn Tri Phương nối Quốc lộ 
1A, khu Đảo nổi-Đồng Nò và nhất là tập trung khu đô thị sinh thái sinh thái Hòa Xuân 
và các khu tái định cư D, E, F-Nam Cẩm Lệ.

4. Tăng cường công tác quản lý đô thị, triển khai đề án quản lý đô thị, ban hành 
quy định về cơ chế giám sát cộng đồng của nhân dân trong việc xây dựng các công 
trình dân sinh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đầu tư theo kế hoạch, làm tốt 
công tác chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2009. Tiếp tục đầu tư điện chiếu sáng, hệ 
thống nước sạch ở các phường, tăng tỷ lệ dân cư sử dụng nước máy trên 50%. Tập 
trung giải quyết các điểm ngập úng, ô nhiễm môi trường. Tiếp tục kiến nghị thành phố 
sớm đầu tư một số công trình cầu Hoà Xuân, đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 1A, 
đường Ông Ích Đường, kênh thoát nước khu dân cư Phong Bắc và hạ tầng các khu dân 
cư trên địa bàn quận.  

5. Hoàn thành Đề án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tiếp tục thực hiện tốt 
đề án xây dựng “Đà Nẵng thành phố môi trường” của thành phố và đề án bảo vệ môi 
trường của quận, tăng tỷ lệ thu gom chất thải rắn lên 75-80%, vận động hộ dân đăng ký 
thu gom rác thải. Phối hợp xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thành công 
tác đánh, gắn biển số nhà ở tất cả các tuyến đường đã đặt tên. 

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2008-2009, tiếp tục xây 
dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường trọng điểm của quận. Hoàn thành việc xây 
dựng và triển khai đề án phát triển văn hóa đến năm 2020. Tăng cường biện pháp để tạo 



sự chuyển biến rõ nét về chương trình xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị, nhất 
là đối với cơ quan, địa phương được chọn làm điểm. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về xây 
dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, trường học văn hóa. Tổ 
chức tốt các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tăng cường biện 
pháp giảm nghèo, đầu tư nguồn lực để xóa hết nhà tạm. Hoàn thành đề án về lao động 
và việc làm của nhân dân vùng dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân. Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, chương trình vệ sinh an toàn thực 
phẩm, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu xây 
dựng các phường Hòa An, Hòa Thọ Tây đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao chất 
lượng nội dung chương trình phát thanh, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ truyền thanh cơ sở. 
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 03 năm thành lập quận. 

7. Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực và hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà 
nước. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời khiếu 
nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác hòa giải ở 
cơ sở, trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

8. Tiếp tục xây dựng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành chỉ 
tiêu công tác gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Hội đồng nhân dân quận giao cho Uỷ ban nhân dân quận và các ngành, các địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biều 

Hội đồng nhân dân quận tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này.

Đề nghị UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể của quận tổ chức phát động phong 
trào thi đua, tăng cường phối hợp và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2008./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Kim Văn


