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Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 11

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;

Sau khi nghe UBND quận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
6 tháng đầu năm 2008; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân 
quận; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại 
biểu Hội đồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2008:
6 tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, song tình hình kinh 

tế- xã hội của quận vẫn có bước phát triển, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đạt tiến độ. 
Các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các hoạt 
động vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi; hoạt động y tế, chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được quan tâm. 
Việc thực hiện chương trình "5 không", đề án "3 có" đạt nhiều kết quả; công tác đền ơn 
đáp nghĩa thực hiện chu đáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững và ổn định. Công tác quản lý, điều hành của UBND quận có nhiều chuyển biến, 
giải quyết kịp thời, có hiệu quả những công việc đột xuất phát sinh, công tác cải cách 
thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả khá tốt trên nhiều mặt. 

- Giá trị công nghiệp thực hiện 331,546 tỷ/ 642 tỷ đồng, đạt 51,6% KH, tăng 25% 
so với  cùng kỳ năm 2007. 

- Giá trị TM-DV thực hiện 104,520 tỷ/ 192,361 tỷ đồng, đạt 54,3% KH, tăng 36% 
so với cùng kỳ năm 2007.



- Giá trị ngành nông - lâm - thuỷ sản: 8,68 tỷ/18,8 tỷ đồng, đạt 46,1% KH, giảm 
8,4% so cùng kỳ năm 2007 (9,37 tỷ đồng).

- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 56,373 tỷ đồng, đạt 113,5% KH thành phố giao 
(49,685 tỷ); đạt 108,4% KH phấn đấu của quận (52 tỷ), trong đó có thu chuyển nguồn 
ngân sách năm trước sang 10,773 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách quận, phường: 42,665 tỷ đồng, đạt 62,5% KH thành phố 
giao(68,222 tỷ); đạt 52,4% KH quận đề ra ( 81,463 tỷ). 

- Hộ nghèo: giảm 345 hộ, đạt 57,5% kế hoạch của quận đề ra (600 hộ), bằng 
91,7% KH thành phố giao (376 hộ).

- Tổng các biện pháp tránh thai 2260/2477 đạt 93,2% KH ).
- Giải quyết việc làm cho 2818/5500 lao động, đạt 51,2% KH.
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (120 người).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết 

điểm: kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy giá trị tăng trưởng  đạt tiến độ 
nhưng tính năng động và cạnh tranh chưa cao; dịch vụ thương mại tự phát, các mô 
hình, dự án phát triển kinh tế còn manh mún, chưa vững chắc; công tác quản lý nhà 
nước trên một số lĩnh vực từ quận đến phường còn nhiều thiếu sót, bất cập. Kỷ luật kỷ 
cương hành chính có lúc có nơi chưa nghiêm, nhiều việc thuộc thẩm quyền của cấp 
phường giải quyết nhưng đùn đẩy lên quận; công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đạt 
nhiều kết quả, nhưng vẫn còn tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, công dân, nhất là 
lĩnh vực đất đai; một số hộ dân ở các dự án chưa chấp hành chủ trương di dời, giải toả 
dẫn đến kiến nghị nhiều lần, gây khó khăn cho việc giao trả mặt bằng cho các đơn vị thi 
công; việc chậm triển khai một số dự án quy hoạch cùng với tiến độ thi công các công 
trình dở dang chậm đã ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân; cơ sở hạ 
tầng đô thị một số khu vực dân cư vẫn còn yếu kém, bất cập; trật tự ATGT vẫn tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ. Tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. 

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, Kết 

luận 24/KL-TU của Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong 
những năm đến. Hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao, phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu KT-XH do Nghị quyết HĐND quận năm 2008 đề ra, trong đó chú trọng các 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công nghiệp, thương mại: 
Khuyến khích và tạo điều kiện  thuận lợi cho các doanh nghiệp dân doanh phát 

triển sản xuất. Tiếp tục kiến nghị với các ngành chức năng có cơ chế về tín dụng, 
thuế… giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tăng vốn đầu tư, đủ sức cạnh tranh 
trong cơ chế thị trường. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại hỗ trợ cho Hội 
làng nghề nước mắm Nam Ô tham gia Hội chợ công - nông - thương và Làng nghề Hoà 
Vang năm 2008.  



Khai thác lợi thế hoạt động dịch vụ của các chợ trên địa bàn; hoàn thành xây dựng 
chợ Nam Ô để đưa vào hoạt động, tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới thương mại 
dịch vụ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, đầu cơ hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu, đảm bảo môi 
trường kinh doanh phát triển lành mạnh, bình ổn giá cả và chống lạm phát. Tiếp tục 
triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận Liên Chiểu 
giai đoạn 2007-2010, định hướng 2011- 2020. 

2. Nông - lâm - thủy sản:
Phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi phù hợp với 

tình hình thực tế.  Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực 
kinh tế năm 2008. Thường xuyên kiểm tra, xử lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây 
trồng. Tiếp tục phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô, khuyến khích các mô hình 
trồng nấm rơm, rau sạch, hoa, cây cảnh phục vụ đời sống và nhu cầu phát triển xã hội; 
củng cố ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản ở những nơi có điều kiện, tăng cường bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt, bão năm 2008. Xây 
dựng tuyến kênh mương phục vụ nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực Xuân Thiều, 
phường Hòa Hiệp Nam.

3. Thu chi ngân sách:
- Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch 

thu phấn đấu của quận trong quý III. Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về chống 
lạm phát trong chi tiêu tài chính như mua sắm, tiết kiệm điện, nước, các chi phí hành 
chính ... 

4. Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Xây dựng cơ bản, Kiểm tra quy tắc 
đô thị:

- Giải quyết các hồ sơ liên quan đến nhà ở và đất ở cho công dân đảm bảo thời 
gian và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng 
sản; kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; duy trì thực hiện 
Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 31/2007/CT-
TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, 
sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Rà soát, thống kê tình 
hình biến động đất đai, tài nguyên và các dự án đóng trên địa bàn quận.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng trái phép 
trong các khu quy hoạch; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn 
chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, họp chợ.  

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2008, đặc biệt là 
các công trình xây dựng trường học kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, các công 
trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

5. Văn hóa -xã hội:
- Đảm bảo tốt các nội dung tuyên truyền cho  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và cuộc vận động “Học 



tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra các hoạt động, 
dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Chuẩn bị chu đáo khai giảng năm 
học mới 2008-2009. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2008-2009, chú trọng công 
tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì, phát triển kết quả phổ cập giáo dục.

- Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác VSATTP, thực 
hiện tốt các chương trình y tế quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục xây dựng Trạm 
Y tế phường đạt chuẩn. Thực hiện tốt công tác dân số và chăm sóc trẻ em. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với đối tượng chính sách và đối tượng 
xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày TBLS. Hoàn thành kế hoạch 
xóa nhà tạm cho nhân dân đúng thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện đề án giảm 
nghèo, đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm và phòng chống có hiệu quả các tệ 
nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm. 

- Đồng ý tạm ứng từ nguồn ngân sách của quận (nguồn tăng thu năm 2008) để 
thực hiện chương trình xóa nhà tạm hộ nghèo cho nhân dân, đảm bảo hoàn thành kế 
hoạch đã đề ra. Khoản ngân sách này sẽ được hoàn trả lại ngay sau khi thu từ các nhà 
tài trợ đã cam kết đóng góp từ đầu năm.

6. Xây dựng chính quyền:
Củng cố về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện 

tốt các quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, 
quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Chỉ thị số 
30/CT-UBND ngày 12/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về một số biện pháp 
cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng giải 
quyết công việc của công dân, tổ chức. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính; kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường 
chống các hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong 
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

7. Tư pháp,Thi hành án,Thanh tra:
- Tăng cường công tác xây dựng, thẩm định kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật và cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch. Củng cố, kiện toàn các 
tổ hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức thi hành án đúng trình tự thủ tục quy định, không để xảy ra vi phạm thủ 
tục. Giải quyết đúng quy định các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thi 
hành án.

- Triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra về KT-XH  theo kế hoạch hoặc 
thanh tra đột xuất (nếu có). Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo ở một số ngành, địa phương. Tổ chức hòa giải tốt ở cơ sở, hạn chế đơn khiếu kiện 
vượt cấp, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện đông người, gây rối trật tự. Tiếp tục 



đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động về thực hiện Luật phòng chống tham 
nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

8. Quốc phòng - An ninh:
- Duy trì nghiêm công tác SSCĐ và trực bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện 

chính trị của đất nước. Triển khai kế hoạch diễn tập PT-08 bảo đảm đạt kết quả cao, 
tiếp tục tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng- an ninh và huấn luyện cho các đối 
tượng theo quy định, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giải 
quyết dứt điểm tình hình ANTT tại Bãi rác Khánh Sơn. Chỉ đạo các ngành, địa phương 
tham gia phòng chống tội phạm và tổ chức tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo  trật tự 
xã hội. Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
UBND quận, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức 

triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 , đồng thời phối hợp với 
thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ theo 
Nghị quyết này và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. 

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình UBND đã được HĐND thông qua, UBND quận 
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 6 tháng cuối năm 2008.

Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường đôn 
đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Đề nghị UBMTTQVN quận và các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân phát 
huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ đề ra trong năm 2008. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2008./.  

                                              CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thiệt


