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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
KỲ HỌP THỨ 8, NHIỆM KỲ 2004-2009

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 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 kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 

tháng đầu năm 2007; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân 
quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 
HĐND quận, 

QUYẾT NGHỊ:

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 2007:
Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 

trước, giá trị CN tăng 41%, TM-DV tăng 20,8%; nhiều dự án phát huy hiệu quả; trật 
tự đô thị dần ổn định; thu ngân sách đạt kế hoạch; văn hóa xã hội tiếp tục đạt kết quả 
tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: kinh 
tế phát triển chưa bền vững; tội phạm ma túy có lúc diễn biến phức tạp, tội phạm 
trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng, chưa có phương án hiệu quả 
để giảm thiểu tai nạn giao thông. 

II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III và Kết 

luận 24/KL-TU của 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. Trong đó chú 
trọng các nhiệm vụ sau:



1. Công nghiệp: 
Đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động SXKD. Nắm bắt năng 

lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn; đề nghị công nhận nhãn mác tập thể 
cho mắm Nam Ô (các hộ còn lại); triển khai kế hoạch chuyển giao công nghệ sản 
xuất mắm ngắn ngày và các loại mắm khác.

2. Thương mại - dịch vụ:
Tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động thương mại trên địa bàn 

quận; hoàn chỉnh Đề án phát triển Thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai 
đoạn từ 2007-2020.

3. Nông - lâm - thủy sản:
- Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ SX, phòng 

chống dịch bệnh; đăng ký thương hiệu rau an toàn, vận động nhân dân sản xuất và 
mở rộng diện tích tại khu vực dự án đã đầu tư; triển khai dự án sản xuất rau an toàn 
tại khu vực Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc; Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam;

- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc và gia cầm; kiểm tra, kiểm soát 
việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn;

- Tiếp tục triển khai phương án PCCCR, phòng chống lụt bão năm 2007, hạn 
chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; lập Đề án giao đất, giao rừng 
cho nhân quản lý, sản xuất.

4. Thực hiện tốt việc thu chi ngân sách, quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn ngân sách.

Tập trung nhanh và đầy đủ các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch của thành phố, quận; tập trung thu thuế nợ đọng, khảo sát và đưa các hộ 
kinh doanh mới trên địa bàn vào quản lý thu thuế, khai thác các nguồn thu thuế nhà 
trọ, nhà cho thuê, mặt bằng cho thuê…

5. Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị và xây dựng cơ bản:
- Giải quyết các hồ sơ về 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, khoán sản; kiểm tra, 
xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục đầu tư xây dựng các 
tuyến cấp nước sạch cho nhân dân sử dụng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; chủ động phối hợp với các BQL dự án, 
các chủ đầu tư giải quyết có hiệu quả các kiến nghị hợp lý của nhân dân; thường 
xuyên kiểm tra, lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2007, 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. 

6. Văn hóa - xã hội:



- Đảm bảo công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa", chương trình "5 không", đề án "3 có"; tăng cường 
kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa nhằm ngăn ngừa các TNXH. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh 
thành tích trong giáo dục", nâng cao chất lượng dạy-học; chuẩn bị tốt cho khai giảng 
năm học 2007-2008, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh các cấp, 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 nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
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, gia đình và trẻ em. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; tổ 
chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa 
nhà cho đối tượng chính sách, xóa nhà tạm cho hộ nghèo không nằm trong vùng quy 
hoạch; 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, 
AIDS, quản lý chặt chẽ các đối tượng đang cai nghiện và sau cai.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy quản lý 
nhà nước.

Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các phòng, ban chuyên môn và 
UBND các phường thuộc quận; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; 
tăng cường chống các hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, tiêu cực gây 
phiền hà trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC. 

8. Tư pháp-Thi hành án-Thanh tra:
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch;

- Đôn đốc giải quyết án chuyển giao cho UBND các phường;
- 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 đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng và 
phát sinh; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo ở một số ngành, địa phương.

9. Quốc phòng-an ninh:
- Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ các ngày lễ, tết và 

các sự kiện chính trị của đất nước; tập trung xây dựng Kế hoạch B, kế hoạch Phòng 
không nhân dân và kế hoạch quy hoạch công trình chiến đấu trong khu vực phòng 



thủ; tiến hành công tác giao quân đợt 2 năm 2007 đạt chỉ tiêu, chuẩn bị tuyển quân 
năm 2008.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, công tác quản lý nhân, hộ khẩu, 
kiểm tra tạm trú, tạm vắng và các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về ANTT; rà soát 
các loại đối tượng hình sự và băng, nhóm tội phạm trên địa bàn quận. Chỉ đạo các 
ngành, địa phương tham gia phòng chống tội phạm và tổ chức tấn công tội phạm đảm 
bảo ANTT trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ 
quốc; kiên quyết đấu tranh phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; 
phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông và các vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo an 
ninh trật tự trong các KCN. 

III. 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 2007 đã được HĐND thông qua, 
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 2006.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận 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 
trong quận 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 2007. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./.  

                                              CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thiệt


