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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
KHOÁ IX, 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 HĐND và UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004;

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 
án nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và ý 
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND huyện và các đơn vị liên quan 
trình tại kỳ họp, nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008
Trong 6 tháng đầu năm 2008, huyện Hòa Vang đứng trước nhiều khó khăn, thách 

thức: giá các mặt hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng tăng đột biến, thời tiết rét lạnh 
kéo dài, chuột và rầy nâu phát sinh trên diện rộng, nguy cơ tái phát dịch bệnh cúm gia 
cầm tiếp tục tái diễn. Song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ 
lực của các cấp, ngành, địa phương kinh tế huyện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá. Tổng 
giá trị sản xuất đạt 413 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất ngành 
Nông-Lâm-Thủy sản cơ bản khắc phục được những chuyển biến bất lợi của thời tiết và 
được mùa ở các loại cây trồng, đạt 182,7 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ và đạt 65% 
KH huyện, tổng SL lương thực qui thóc 17.388 tấn, đạt 46,3% KH TP; công nghiệp-
xây dựng đạt 145,9 tỷ đồng, tăng 14,1 % so với cùng kỳ, trong đó, CN - TTCN dân 
doanh đạt 58,5 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ đạt 84,7 tỷ 
đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 
22,2 tỷ đồng, bằng 96% DTTP, và  80% NQ HĐND huyện; tổng chi ngân sách nhà 
nước trên địa bàn huyện đạt 70,3 tỷ đồng, bằng 66% DT TP, và 57% NQ HĐND 
huyện; giải quyết việc làm cho 1.288/2.300 lao động đạt 56% NQ HĐND huyện; xóa 
70/190 nhà tạm đạt 36,8% NQ HĐND huyện; giảm 458/1.115 hộ nghèo đạt 41% NQ 



HĐND huyện; tỷ lệ sinh con thứ 3+ đạt 14,8%, tăng 0,5% so với cùng kỳ; gọi công 
công nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; các vướng mắc về giải tỏa đền bù, bố 
trí tái định cư từng bước được giải quyết; chất lượng dạy học được cải thiện đi vào thực 
chất, số học sinh bỏ học giảm; các chương trình quốc gia về y tế, xoá đói, giảm nghèo, 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ; hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, TDTT tổ chức sôi nổi; cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả; quốc 
phòng an ninh giữ vững ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2008.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nên năng suất, sản lượng một số 
loại cây trồng có giảm; một số ngành sản xuất gặp khó khăn do giá nguyên, nhiên vật 
liệu tăng cao; việc triển khai các chương trình thực hiện đề án: phát triển CNH, HĐH 
Nông nghiệp; CN-TTCN, Thương mại, Dịch vụ còn chậm; chưa phát huy mạnh mẽ vai 
trò HTX, kinh tế trang trại để trở thành động lực phát triển kinh tế; quản lý tài chính, 
ngân sách ở một số xã thực hiện chưa tốt; tình trạng khai thác cát, sạn, đất đồi, đất sét 
vẫn còn xảy ra; ô nhiễm nước thải tại thôn Trung Sơn xã Hòa Liên và ở một số địa 
phương chưa giải quyết dứt điểm; giải tỏa đền bù còn nhiều mắc mứu, bố trí tái định cư 
một số dự án còn chậm; số lượng học sinh bỏ học giảm nhưng một số xã vẫn còn mức 
cao; chưa khắc phục được tình trạng thiếu bác sỹ, cán bộ y tế tại các trạm y tế; tỷ lệ sinh 
con thứ 3 vẫn còn cao; cải cách hành chính có nhiều kết quả song tình trạng trễ hẹn giải 
quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra; việc triển khai Nghị định 14 của Chính phủ, Thông tư 03 
liên bộ Y tế và Nội vụ còn nhiều bất cập; số vụ vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích 
có xu hướng gia tăng,…thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa phát huy hết vai trò 
trách nhiệm tham mưu, chậm phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề mới nảy sinh.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008.
-  Sản xuất Nông, Lâm, Thủy sản
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt và vượt giá trị sản xuất và sản 

lượng cả năm; xây dựng phương án chống hạn, sâu bệnh hại vụ sản xuất Hè Thu; tăng 
cường QLBVR-PCCCR, tổ chức truy quét các đối tượng xâm hại rừng, hạn chế thấp 
nhất số vụ cháy rừng; triển khai thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về phát triển rừng sản xuất; tiếp tục đề nghị thành phố sớm thu hồi 
141 ha đất rừng và tổ chức phương án giao đất cho đồng bào dân tộc thôn Phú Túc, Hòa 
Phú; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm; đẩy mạnh tiến độ thực 
hiện chương trình vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2008 và chương trình CNH-HĐH 
nông nghiệp nông thôn theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc; triển khai 
công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức qui hoạch, thực hiện di dời 
dân cư vùng thiên tai, sạt lở tại các xã; rà soát, củng cố hoạt động trang trại, hợp tác xã 
theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

- Công nghiệp -TTCN,  Thương mại, Dịch vụ.
Triển khai chương trình thực hiện Đề án phát triển CN-TTCN, Thương mại, Dịch 

vụ; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Làng văn hóa du lịch Cẩm Nê; xây dựng 
thương hiệu lúa giống HTX Hòa Tiến 1; tiếp tục sắp xếp ổn định phát triển làng nghề 
đá chẻ Hòa Sơn; chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng chợ Miếu Bông, sửa chữa nâng cấp 



chợ Mới Ba Xã; phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại tổ chức Hội chợ Nông-
Công-Thương làng nghề Hòa Vang; tiếp tục kiểm tra, giám sát thị trường, chống sản 
xuất kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và nâng giá đột biến các mặt 
hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng.

- Tài chính, Tín dụng
Tăng cường công tác thu ngân sách đảm bảo các chỉ tiêu đều vượt từ 10-15% so 

với kế hoạch thành phố và huyện giao; tập trung chỉ đạo khai thác triệt để các nguồn 
thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng thu đủ đồng thời thực hiện triệt để tiết kiệm chi; 
chú trọng quản lý thu, chi ngân sách xã và các đơn vị thụ hưởng ngân sách; sử dụng 
nguồn tiết kiệm chi 10% để đầu tư phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy mạnh công tác chống nợ đọng thuế và phí bảo vệ môi trường, có biện pháp xử 
lý kiên quyết các trường hợp dây dưa, chay ỳ; thực hiện và cải tiến quy trình giao dịch 
“Một cửa” tại Kho bạc nhà nước, thông báo việc chi trả công trái, trái phiếu chính phủ 
đến hạn cho nhân dân.

- Qui hoạch, Xây dựng cơ bản
Hoàn thành nội dung qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN huyện Hòa 

Vang đến năm 2020; đôn đốc đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
Trung tâm hành chính huyện kết hợp thi công điện chiếu sáng, cây xanh bảo đảm bàn 
giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2008 đầu năm 2009; hoàn thành công trình xây 
dựng cơ bản trước mùa mưa bảo, riêng các công trình trường học đưa vào sử dụng 
trước khai giảng năm học mới.

- Tài nguyên Môi trường, Giải tỏa đền bù
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; hoàn 

thành công tác kiểm kê đất đai của các tổ chức đang sử dụng theo Chỉ thị 31 của Thủ 
tướng Chính phủ trước 31/8/2008; tiếp tục thực hiện việc xử lý cấp giấy Chứng nhận 
QSDĐ theo Chỉ thị 07 của UBND huyện và hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ 
các hộ di dân sạt lở xã Hòa Tiến, Hòa Bắc; lập thủ tục thu hồi đất vùng đệm Khu căn cứ 
cách mạng Huyện ủy; giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về đất đai; tiếp tục đình chỉ 
các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường; hoàn thành quy hoạch địa điểm bố trí đất 
cho các cơ sở sản xuất; đề xuất UBND thành phố giải quyết ô nhiễm môi trường do 
nước thải Khu công nghiệp tại thôn Trung Sơn xã Hòa Liên; duy trì thường xuyên các 
hoạt động tuyên truyền ra quân bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các Ban giải toả đền bù, chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng 
các dự án: Sân Golf Hòa Ninh; Cáp treo Bà Nà và quần thể khu du lịch Bà Nà - Suối 
Mơ; dự án Thủy điện Sông Nam, Sông Bắc; Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ,… đề xuất 
thành phố và các ngành chức năng giải quyết dút điểm các vấn đề phát sinh trong công 
tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác chống xây dựng nhà trái phép tại các khu 
vực đã công bố quy hoạch; xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lề đường, hành 
lang an toàn đường bộ nhất là đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan; Quốc lộ 1A, 14B.

- Văn hóa xã hội; khoa học công nghệ



Chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học mới; tăng cường công tác thanh tra các 
hoạt động dạy học, đảm bảo kỷ cương, nề nếp trường học, tiếp tục đổi mới phương 
pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học; hoàn thành xây dựng 03 trường chuẩn quốc 
gia.

Thực hiện các chương trình y tế quốc gia, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của 
nhân dân; phòng ngừa dịch bệnh mùa hè; điều tra, thống kê tình hình sử dụng nước 
sạch; tập trung công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm, xóa nhà tạm, chương trình “5 không” “3 có” của thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoàn thành dự thảo nội dung 
thuyết trình Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy, nhà Gươl đồng bào dân tộc xã Hòa Phú, 
Hòa Bắc; rà soát và đưa vào khai thác các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; trình 
thành phố đề nghị công nhận Di tích lịch sử Khu di tích Phổ Lỗ Sỹ; Triển khai chương 
trình hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng quả lý chất lượng ISO 9001: 2000 
theo quyết định 6781 của thành phố.

- Tổ chức chính quyền, thanh tra, tư pháp
Tập trung làm tốt công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô 

hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, tiếp tục củng cố bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, 
rà soát ban hành lại Quy chế làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện theo 
Nghị định 14 của Chính phủ, tăng cường kiểm tra, giám sát tác phong, lề lối làm việc 
của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 1866/QĐ-UBND của UBND thành 
phố, xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý hành chính, sự nghiệp, mở 
lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN cho cán bộ 118 thôn, mở lớp bồi dưỡng kỷ năng giao 
tiếp cho cán bộ một cửa huyện và 11 xã, tiếp tục thực hiện Nghị định 127/2007NĐ-CP 
về làm việc ngày thứ bảy để giải quyết hồ sơ công dân, tổ chức, Nghị định 
158/2007/NĐ-CP về luân chuyển cán bộ, Quyết định 129/2007/QĐ-TTg về văn hoá 
văn minh công sở, Chỉ thị 30/CT-UBND, Quyết định 83/QĐ-UBND của thành phố về 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Tuyển chọn và cử đào tạo cán bộ trẻ 
cho các HTX theo Nghị quyết 02-NQ/TU của BTV Thành uỷ Đà Nẵng, 

Hoàn thành công tác thanh tra kinh tế - xã hội năm 2008, tập trung chỉ đạo, giải 
quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, không 
để tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp, đông người. 

Hoàn thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008, tiếp tục thực hiện 
Luật Công chứng và Nghị định 79 của Chính phủ, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý 
gắn với công tác hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh công tác Thi hành án, khắc phục có hiệu 
quả tình trạng bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chậm thi hành.

- Quốc phòng - An ninh
Giữ vững quốc phòng, an ninh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ 

huyện đến cơ sở, bảo vệ an toàn các ngày hội, ngày lễ lớn; chuẩn bị các điều kiện cho 



công tác giao quân 2009, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương 
quân đội.

Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có 
hiệu quả công tác tuần tra, phòng chống tội phạm theo Quyết định 7343/QĐ-UBND của 
UBND thành phố, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường 
các biện pháp hiệu quả kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông theo Nghị quyết 
32/CP của Chính phủ, tổ chức ra quân ATGT, tăng cường kiểm tra an ninh trật tự tại 
địa bàn các xã đang triển khai thực hiện dự án lớn như Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú…, 
có biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, mại dâm, ma tuý, 
đối tượng sau cai nghiện trên địa bàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình của UBND đã được HĐND huyện thông qua, 

UBND tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND, các Ban 
HĐND tại kỳ họp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 
2008; phối hợp và thống nhất với Thường trực HĐND giải quyết những vấn đề mới nảy 
sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này và báo cáo lại HĐND tại 
kỳ họp gần nhất; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị UBMTTQVN huyện và các hội, đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng 
lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009, 
kỳ họp thứ 10 thông qua./. 

                                              
CHỦ TỊCH
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