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NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10

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 HĐND, UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004;
Xét Tờ trình số 132a/TTr-UBND ngày 09/7/2007 của UBND quận Ngũ Hành 

Sơn v/v Trình phê chuẩn dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng 
an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007; 

Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận; 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 thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2007:
Sáu tháng đầu năm 2007, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 154,901 tỷ đồng, tăng 

30,96% so với cùng kỳ;
- Giá trị sản xuất ngành Du lịch - dịch vụ - thương mại thực hiện 32,160 tỷ đồng, 

tăng 36,67% so với cùng kỳ;
- Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 55,941 tỷ đồng, giảm 6,62% so với cùng 

kỳ;
- Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản thực hiện 31,314 tỷ đồng, tăng 32,72% 

so với cùng kỳ; 
- Thu ngân sách thực hiện 11,885 tỷ đồng bằng, tăng 15,09% so với cùng kỳ; 

Chi ngân sách quận thực hiện 25,997 tỷ đồng bằng 59,42% kế hoạch thành phố và 
57,16% kế hoạch quận;



- Kết quả học sinh tốt nghiệp: Tiểu học đạt 98%; THCS đạt 94,9% và THPT đạt 
66,6%.

- Các biện pháp tránh thai đạt 2.256/2.393 trường hợp đạt 94,2% kế hoạch thành 
phố

- Giải quyết việc làm mới cho 835 lao động đạt 52,2% kế hoạch.
- Số hộ thoát nghèo là 365 hộ đạt 59,8% 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 ngành thành phố, của Thường vụ Quận ủy, công tác kiểm tra, giám sát 
của Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND quận, sự chỉ đạo điều hành của 
chính quyền từ quận đến phường, phát huy tích cực vai trò của Mặt trận và các đoàn 
thể vận động toàn dân tham gia vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế giảm, khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm trên địa bàn chưa cao. Công tác thu thuế gặp nhiều khó khăn, 
chưa có biện pháp tích cực để tận thu và khai thác các nguồn thu mới. Công tác chỉnh 
trang đô thị trên diện rộng gây ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển sản xuất, đời sống 
phần lớn nhân dân. Công tác bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa thực hiện chậm. 
Tiến độ giải ngân các công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 6 còn chậm. Vẫn còn 
các trường hợp vi phạm về xây dựng công trình và đất đai chưa được xử lý kiên 
quyết, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn là những vấn đề bức xúc. Chất 
lượng giáo dục ở các trường còn thấp; tình trạng học sinh các cấp bỏ học và bị đuổi 
học tăng; kết quả phổ cập giáo dục - chống mù chữ còn gặp nhiều khó khăn, thiếu 
bền vững. Thực hiện chương trình “3 có” của thành phố chưa đạt hiệu quả; sau bão số 
6 nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo, đối tượng xã hội người tàn tật, người già yếu neo 
đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều. Công tác cải cách hành chính còn 
nhiều vấn đề phải chấn chỉnh, việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” ở các 
phường bước đầu còn lúng túng. Chưa khai thác triệt để việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý hành chính. Kỷ luật kỷ cương hành chính trong một bộ phận 
cán bộ công chức, một số ngành và địa phương thực hiện có lúc chưa nghiêm.

Điều 2. Những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007.
1. Tập trung sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu về giá trị 

sản xuất của các ngành kinh tế; tích cực phòng, chống nắng hạn đảm bảo nguồn nước 
tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ Hè-Thu; triển khai 
đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi; phát triển chăn nuôi gia súc, duy trì 
các cơ sở nuôi gia cầm hiện có, hạn chế việc mở cơ sở nuôi gà tại các khu vực đông 
dân cư; khai thác có hiệu quả diện tích mặt nước để nuôi cá và nuôi tôm sú thương 
phẩm; chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, 
tuyên truyền vận động nhân dân không được chủ quan trong công tác này để giảm 
thiểu thiệt hại.



Tăng cường công tác quản lý trật tự văn hóa, văn minh tại các điểm tham quan 
danh thắng Ngũ Hành Sơn, hạn chế thấp nhất tình trạng bu bám, quấy rầy khách du 
lịch, tập trung công tác quản lý, khai thác triệt để nguồn thu phí tham quan tại danh 
thắng Ngũ Hành Sơn; tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư kinh 
doanh dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng và tổ chức các loại hình kinh doanh thương mại 
thu hút người tiêu dùng, tăng sức mua sắm trong dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính đối với các đơn vị sử dụng 
ngân sách, bảo đảm cân đối thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý 
nghiêm tham ô, tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng tài chính và 
ngân sách; đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước, khai thác, quản lý tốt các nguồn 
thu và tích cực truy thu nợ đọng thuế; cân đối thu chi ngân sách đảm bảo hoạt động 
chung của quận.

2. Chủ động triển khai thực hiện các công trình XDCB bằng vốn mục tiêu thành 
phố cấp cho quận năm 2007; tập trung phối hợp với các Ban dự án thực hiện công tác 
giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư các dự án sân golf, khu tái định cư Tân Trà; phối 
hợp các sở, ngành thành phố và các ban quản lý dự án triển khai bảo đảm tiến độ các 
dự án và cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư; tăng cường công tác quản lý đất 
đai, quản lý đô thị, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng nhà, công trình không 
phép, trái phép, sai phép vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ 
sinh môi trường trên địa bàn quận. 

3. Tập trung tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để khai giảng năm học mới 2007 - 2008, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và 
học.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và vệ sinh an toàn thực 
phẩm; thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm và vệ sinh an toàn 
thực phẩm; tăng cường công tác truyền thống giáo dục sức khỏe cộng đồng, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng trên địa bàn quận.

Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhân kỷ niệm 60 năm Ngày 
Thương binh Liệt sĩ (27/7), chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, người 
có công cách mạng; thực hiện tốt chương trình tuyển dụng lao động, vay vốn hỗ trợ 
giải quyết việc làm cho người lao động và đối tượng thuộc diện di dời giải tỏa, đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương “xóa đói giảm nghèo” theo tiêu chí mới, nâng cao mức 
sống cho các hộ gia đình chính sách xã hội còn khó khăn.

4. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung mở 
đợt cao điểm tấn công tội phạm, răn đe, quản lý giáo dục các đối tượng thanh, thiếu 
niên hư hỏng; tăng cường phòng chống các loại tội phạm ma túy, mại dâm, tội phạm 
hình sự, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2007.



Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng trên nhiều lĩnh vực đến mọi tầng lớp 
nhân dân; nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của quận; chú 
trọng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, hạn chế sự gia tăng số án không được 
thi hành; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra 
tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài.

5. Chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước từ quận đến phường, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực, 
phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một 
cửa liên thông”; tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong nhân dân các thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, cấp phép xây dựng, chứng 
nhận quyền sử dụng đất, khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, quản lý hộ tịch, hộ khẩu 
tạo thuận lợi cho công dân khi quan hệ thủ tục hành chính.

Triển khai có hiệu quả chương trình hành động Luật Phòng chống tham nhũng, 
Luật Thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, Hội đồng nhân dân 

quận giao cho Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ 
chức thực hiện Nghị quyết, 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, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn quận  
năm 2007. 

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 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 
kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./.

                                              CHỦ TỊCH

Hoàng Thư Sinh


