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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 12

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, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008; 
các báo cáo của Viện Kiểm Sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra 
của các Ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND quận, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu 
quan trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008:
Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:
- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 152,304 tỷ đồng, bằng 63,54% 

kế hoạch thành phố và 59,61% kế hoạch quận, giảm 1,68% so với cùng kỳ. 
- Giá trị sản xuất của ngành du lịch - dịch vụ - thương mại thực hiện 45,256 tỷ 

đồng, bằng 57,29% kế hoạch, tăng 40,72% so với cùng kỳ. 
- Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 55,641 tỷ đồng, bằng 58,57% kế hoạch 

thành phố và 55,09% kế hoạch quận, giảm 0,54% so với cùng kỳ. 
- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thủy sản thực hiện 22,407 tỷ đồng, bằng 

61,06% kế hoạch thành phố và 48,19% kế hoạch quận, giảm 28,44% so với cùng kỳ.
- Giá trị sản xuất ngành xây dựng thực hiện 29 tỷ đồng.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện 181,025 tỷ đồng, bằng 57,29% kế hoạch, 

tăng 40,72% so với cùng kỳ.



- Thu ngân sách thực hiện 21,496 tỷ đồng bằng 79,23% kế hoạch thành phố và 
73,59% kế hoạch quận, tăng 81,61% so với cùng kỳ; Chi ngân sách quận thực hiện 
27,496 tỷ đồng bằng 49,94% kế hoạch thành phố và 48,21% kế hoạch quận.

- Kết quả học sinh tốt nghiệp: Tiểu học đạt 99%; THCS đạt 98,1% và THPT đợt I 
đạt 55,5%.

- Tổng các biện pháp tránh thai thực hiện 2.150/2.506 trường hợp, đạt 85,79% kế 
hoạch.

- Giải quyết việc làm mới cho 945 lao động đạt 59% kế hoạch.
- Số hộ thoát nghèo là 268 hộ, đạt 59,3% kế hoạch.
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ biết huy động nguồn lực từ nhân dân, phát 

huy các thế mạnh vốn có của quận, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, UBND 
và các ban, ngành thành phố, của Thường vụ Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính 
quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các hội, đoàn thể vận động toàn 
dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng - 
an ninh của quận.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế giảm do nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ quan. Tình trạng lạm phát và giá cả gia tăng chưa có dấu hiệu 
khả quan, những dự báo về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời 
gian đến tiếp tục tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa sự phát triển kinh tế và ổn định đời 
sống nhân dân trên địa bàn, công tác chỉnh trang đô thị trên diện rộng, số lượng hộ giải 
tỏa cần bố trí tái định cư lớn...đây chính là những thử thách và áp lực lớn, làm nảy sinh 
những khó khăn tiếp theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của quận. Bên cạnh đó, 
một số chỉ tiêu thu thuế vẫn còn thấp, việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát 
như tiết kiệm chi trong mua sắm sửa chữa lớn, liên hoan, hội họp… chưa thực sự triệt 
để; các công trình xây dựng cơ bản triển khai chậm, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi 
trường ở một số khu dân cư vẫn chưa được cải thiện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 
còn thấp, tình trạng học sinh bỏ học có chiều hướng gia tăng. Tỷ lệ hộ cận nghèo và 
nguy cơ tái nghèo còn cao, công tác dân số-kế hoạch hóa đình gặp nhiều khó khăn. 
Tình hình ANCT-TTATXH còn nhiều biểu hiện phức tạp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao 
thông gia tăng so với cùng kỳ là những vấn đề đáng lo ngại.

Điều 2. Những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2008.
1. Tiếp tục huy động nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ của UBND và các ban, ngành 

thành phố để tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế hoàn thành kế hoạch đề 
ra, nhất là trên các lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại. Tranh thủ đón đầu cơ hội 
các dự án du lịch lớn trên địa bàn đi vào hoạt động để phát triển kinh tế. Kiểm tra và xử 
lý kịp thời các trường hợp đầu cơ tích trữ hàng hóa, tự nâng giá, tạo khan hiếm ảo, nhất 
là đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm.



Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự văn minh 
môi trường văn hóa du lịch, vệ sinh các bãi biển, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa 
cũng như các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Tăng cường trách nhiệm của các lực 
lượng như Đội Công tác 01, Tổ bảo vệ của BQL Danh thắng nhằm ngăn chặn kịp thời 
các biểu hiện tiêu cực làm xâm hại môi trường văn hóa du lịch.

Tổ chức chăm sóc tốt lúa và hoa màu vụ Hè Thu đạt kế hoạch. Hoàn thành Trạm 
bơm An Lưu đưa vào sử dụng. Tổ chức tổng kết năm nông nghiệp 2008 và triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009. Xúc tiến công tác quy hoạch và đầu tư từ 01 
đến 02 vùng rau sạch tại Hòa Quý với diện tích khoảng 40 ha. Củng cố và hoàn thiện 
bộ máy tổ chức HTX nông nghiệp I Hòa Quý và Bắc Mỹ An. Thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm. Chủ động chống hạn, triển khai phương 
án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ ở Khu du lịch thắng 
cảnh Ngũ Hành Sơn và các chợ. 

2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tập trung thu các nguồn thuế nợ 
đọng, khai thác tốt nguồn thu thuế xây dựng công trình nhà ở tư nhân và thuế xây dựng 
ngoại tỉnh. Chủ động quản lý điều hành ngân sách, cân đối thu chi đảm bảo thực hiện 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thực hiện chống lãng phí, tiết kiệm chi, hạn chế những 
khoản chi phát sinh ngoài dự toán, nhất là trong mua sắm, sửa chữa lớn, hội họp... góp 
phần hạn chế lạm phát. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa, nhất là công tác vận động và thuyết 
phục nhân dân tự giác tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ. Phối 
hợp với các Ban giải tỏa đền bù thành phố thực hiện tốt công tác bố trí tái định cư cho 
các hộ giải tỏa. Tập trung các dự án trọng điểm như: nâng cấp mở rộng đường Lê Văn 
Hiến-Trần Đại Nghĩa, Khu du lịch Địa Cầu, Sân Golf, khu TĐC Tân Trà, các dự án du 
lịch ven biển... Kiên quyết xử lý các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất. Tiếp 
tục đề nghị thành phố có biện pháp giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của 
nhân dân trên lĩnh vực giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị, tái định cư. Trước mắt, đề 
nghị thành tăng hạn mức đất ở, hỗ trợ trượt giá vật liệu xây dựng, giải quyết việc làm 
và chuyển đổi ngành nghề, điều chỉnh hợp lý việc quy hoạch các bãi tắm công cộng, 
khu vui chơi giải trí, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn quận.

Tập trung công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch. Tăng cường hoạt động của 
Tổ kiểm tra xử lý xây dựng trái phép, xử lý nghiêm và kiên quyết tháo dỡ các trường 
hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, nhất là trong khu vực quy hoạch.

Triển khai và đôn đốc việc thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2008 đảm 
bảo chất lượng và tiến độ, chú trọng các công trình trường học, nhà tránh lũ, trụ sở làm 
việc phường Mỹ An, các hạng mục tại Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và công 
trình xử lý ngập úng ở các khu dân cư. Đề nghị thành phố sớm phê duyệt địa điểm xây 
dựng trường THCS Khuê Mỹ, đôn đốc Công ty XD&PTHT Đà Nẵng sớm nâng cấp sửa 
chữa đường Mai Đăng Chơn. Thực hiện đầu tư bê tông hóa các tuyến đường giao thông 



nội bộ, kiệt, hẻm trên địa bàn phường Mỹ An theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” từ nguồn ngân sách hằng năm của quận.

Khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xét 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý 
các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Từng bước khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và xung quanh 
các lò giết mổ gia súc trên địa bàn quận. 

4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác văn hóa - xã hội và tập 
trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
“Hai không” trong giáo dục, vận động học sinh bỏ học ra lớp, tạo điều kiện ôn tập hè 
cho số học sinh chưa tốt nghiệp THPT thi đợt 2. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa 
công tác giáo dục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết khai giảng năm học mới 
2008-2009. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học ở phường 
Hòa Quý. Hoàn thành phương án điều chỉnh tiền lương cho giáo viên mầm non hợp 
đồng tại các trường công lập theo chủ trương của HĐND thành phố.

Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm trên địa bàn, nhất là trong dịp hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân và chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu giảm tỷ 
suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3+ và hạ thấp tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đạt chỉ tiêu năm 
2008. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Thực hiện 
tốt các chương trình tuyển dụng lao động, vay vốn hỗ trợ việc làm, dạy nghề, nhất là 
đối với các hộ sau giải tỏa. Chống tình trạng tái nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở 
phường Hòa Quý. Duy trì việc triển khai thực hiện Đề án “5 không” và “3 có” của 
thành phố. Từng bước xã hội hóa các hoạt động văn hóa-thể thao-du lịch và dạy nghề. 
Xúc tiến quy hoạch đầu tư các di tích lịch sử, văn hóa và các thiết chế văn hóa tại các 
phường mà trọng tâm là việc xây dựng nhà Tưởng niệm khu 3 Hòa Vang (cũ) và nhà 
truyền thống phường Hòa Hải. Đưa vào sử dụng Nhà luyện tập thể dục thể thao và sân 
bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Duy trì và phát huy phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. 

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữ gìn an ninh 
chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành các bước chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ 
đợt I/2009. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia 
phòng chống tội phạm ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 32 của Chính 
phủ nhằm giảm thiểu tại nạn giao thông trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm. Nâng cao 
chất lượng văn bản được ban hành, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên nhiều lĩnh vực 
đến mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để tồn đọng và 
vượt cấp.



6. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nâng 
cao chất lượng đội ngũ CBCC, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo 
cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết 
định 21 của UBND thành phố tại các phường trên địa bàn. Khai thác thông tin qua 
mạng nội bộ, phát huy hệ thống tin học trong xử lý công việc, trao đổi thông tin và thực 
hiện chế độ báo cáo.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Hội đồng nhân dân 

quận giao Ủy ban nhân dân quận triển khai và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực 
hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 
và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát động phong 
trào thi đua yêu nước nhằm động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, 
tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên địa 
bàn quận năm 2008. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND quận tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc trong quá trình thực hiện để Nghị quyết HĐND 
quận thực sự đi vào đời sống nhân dân, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 
2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 
kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

                                              CHỦ TỊCH

Hoàng Thư Sinh


