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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 và UBND ngày 

03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe UBND huyện trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch 

KH-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại 
cuối năm; báo cáo tình hình Thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007; báo cáo quyết 
toán ngân sách năm 2006 và báo cáo của các ngành liên quan. Qua báo cáo kiểm tra 
của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân huyện tán thành báo cáo của UBND huyện và báo cáo của 
các đơn vị liên quan về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 
tháng đầu năm 2007 và phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2007. 

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2007.
Sáu tháng đầu năm 2007, ngoài nhiệm vụ tập trung chỉ đạo khắc phục cơn bão 

số 6, tập trung lãnh đạo cho tổ chức công tác bầu cử Quốc hội khoá XII thành công, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng cơ cấu, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,99%; trên 
lĩnh vực kinh tế toàn huyện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 
9% so với cùng kỳ. Sản lượng cây lúa và cây có hạt đạt 20.301,4 tấn, đạt 52,12% kế 
hoạch thành phố và Nghị quyết HĐND huyện; giá trị sản xuất của ngành Nông- lâm- 
thuỷ sản đạt 181,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ và đạt 87,7% kế hoạch thành 
phố, nông nghiệp được mùa, cơ bản thực hiện xong việc giao đất trồng rừng cho đồng 
bào dân tộc, một số vùng rau chuyên canh, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác có nhiều 
chuyển biến tích cực; Giá trị ngành Thương mại- dịch vụ đạt 75,5 tỷ đồng, tăng 
11,4% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Công nghiệp- xây dựng đạt 127,9 tỷ đồng, 
tăng 17,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 86,52 tỷ đồng, đạt 



90,06% dự toán Thành phố và 80,40% dự toán huyện, trong đó tổng thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn là 18,6 tỷ đồng, đạt 62,43% dự toán thành phố và 57,52% Nghị 
quyết HĐND huyện. Tổng chi ngân sách huyện xã là 81,23 tỷ đồng, đạt 84,56% dự 
toán thành phố và 75,49% Nghị quyết HĐND huyện; giải quyết việc làm cho 
955/2.200 lao động, đạt 43,4% Nghị quyết HĐND huyện; Giảm 734/1.500 hộ nghèo, 
đạt 60,9% Nghị quyết HĐND huyện; xoá được 335/550 nhà tạm, đạt 60,9% Nghị 
quyết HĐND huyện; đào tạo nghề cho 230/500 học viên, đạt 46% Nghị quyết HĐND 
huyện; tổng biện pháp thực hiện kế hoạch hoá gia đình là 5.459/5.435 người đạt 
100,5% Nghị quyết HĐND huyện; tỷ suất sinh con thứ 3 giảm 1,06% so với cùng kỳ. 
Các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá xã hội, thông tin tuyên truyền được nhiều thành 
tích trong các hội thi và đi vào đời sống cả chiều rộng lẫn chiều sâu, công tác chăm lo 
đến đối tượng chính sách và gia đình có công, tu sửa nghĩa trang, phần mộ liệt sỹ 
được quan tâm chu đáo. Lĩnh vực y tế tuy khó khăn về đội ngũ y, bác sỹ nhưng vẫn 
đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra trên 
địa bàn, công tác giáo dục có nhiều tiến bộ, việc khắc phục nhanh cơ sở vật chất cho 
các trường học sau bão cũng là điều kiện tốt cho ngành giáo dục phát triển. Đời sống 
nhân dân từng bước được cải thiện, vụ Đông Xuân được mùa, diện tích rừng trồng 
được khắc phục nhanh sau bão, chăn nuôi ổn định không bị ảnh hưởng đến dịch cúm 
gia cầm. Hoạt động thương mại dịch vụ có chiều hướng phát triển khá nhất là các chợ 
và các trung tâm xã. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 
an ninh - quốc phòng được giữ vững, tổ chức thắng lợi công tác giao quân ngay từ 
đầu năm là điều kiện để phấn đấu các chỉ tiêu tiếp theo của kế hoạch năm 2007.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần khắc 
phục trong thời gian tới đó là: Việc triển khai đề án Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp còn nhiều khó khăn, lúng túng nhất là nguồn vốn, mô hình 50triệu 
đồng/ha chưa nhiều, vai trò tham mưu, chỉ đạo điều hành của một số ngành, Chủ tịch 
UBND các xã trên nhiều lĩnh vực còn hạn chế, lúng túng, chưa thể hiện hết trách 
nhiệm thường đùn đẩy lên cấp trên. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp 
luật chưa được quan tâm nhiều, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng còn diễn ra 
ở một số xã, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn vẫn còn tái diễn. Công 
tác giải toả đền bù ở một số dự án như: Quốc lộ 1A, ĐT 605, Cụm công nghiệp 
Thanh Vinh, đường tránh Nam Hải Vân … vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn phức tạp. 
Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở một số xã còn buông lỏng nhất là quản lý tài 
chính, quản lý tài nguyên và môi trường, giải quyết đơn thư khiếu kiện,... tình trạng 
khai thác cát sạn trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề bức xúc lớn chưa được 
tập trung giải quyết triệt để. Một số công trình trọng điểm mang tính cấp thiết như: 
Trung tâm hành chính huyện, cầu qua sông Yên, cầu tràn Nà Gối, hệ thống nước sạch 
tại Hòa Bắc… do các sở và các Ban QLDA thành phố điều hành quá chậm triển khai 
thi công, số nhà tạm và hộ nghèo còn nhiều nhất là số hộ phát sinh sau bão số 6, tỷ lệ 
sinh con thứ 3 có giảm nhưng không đáng kể; chất lượng giáo dục giữa các vùng 
miền chưa đồng đều, tình trạng bỏ học của học sinh THCS ở l số xã vẫn còn, việc dạy 



ngoại ngữ chất lượng vẫn còn yếu. Một số cán bộ địa chính ở một số xã sai phạm 
trong công tác lập thủ tục hồ sơ đất đai, số cán bộ mới tuyển dụng còn thiếu kinh 
nghiệm trong công tác và xử lý công việc,... Tình hình phạm pháp hình sự, hành 
chính, ma tuý, tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn xảy 
ra. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007.
I. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Cần chú trọng ở một số lĩnh vực sau:
1. Về công tác qui hoạch, kế hoạch:
a. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Hoà Vang đến năm 2020 

phải phối hợp với các sở chuyên ngành thành phố và Viện chiến lược Bộ KH- ĐT 
hoàn thành trong tháng 11 năm 2007 để trình cho HĐND huyện thông qua vào kỳ 
họp cuối năm;

b. Quy hoạch trung tâm huyện lỵ và thị trấn mới của huyện: phải tập trung hoàn 
thành vào quý III/2007 để trong quý IV chuẩn bị các điều kiện trình HĐND các cấp 
và Chính phủ để đến năm 2008 thành lập thị trấn mới của huyện Hoà Vang theo kết 
luận 05 của Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng;

c. Về thực hiện các dự án để kêu gọi đầu tư: Xác định nguồn lực của huyện còn 
có nhiều khó khăn, do vậy UBND huyện phải cùng với các sở chuyên ngành thành 
phố tranh thủ các nguồn vốn đã được thoả thuận như: ADB5, WB3 và các tổ chức phi 
chính phủ khác để triển khai các dự án này vào thời điểm 06 tháng cuối năm 2007 và 
năm 2008; có kế hoạch tranh thủ làm việc với Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Giao thông để 
tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông ôtô đến trung tâm xã đã được 
UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án.

d. Tổ chức kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch năm 2007 đối với các ngành và 
các địa phương; chuẩn bi công tác xây dựng kế hoạch năm 2008 theo chỉ thị 733/CT-
TTg về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt và vượt giá trị sản xuất 
và sản lượng cả năm; tiếp tục mở rộng 20 ha vùng rau chuyên canh, hoa cây cảnh có 
thu nhập cao ở những vùng có điều kiện, thực hiện chuyển đổi 32 ha diện tích đất lúa, 
màu kém hiệu quả sang trồng bắp và dưa hấu ở các xã miền núi; thực hiện Chương 
trình vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng phương án phòng chống hạn, tăng cường công 
tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn việc chặt phá rừng khai thác lâm 
sản trái phép, triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007; 
giải quyết tốt dịch bệnh lỡ mồm long móng ở gia súc và dịch cúm gia cầm; triển khai 
đề án công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006- 2010 
theo hướng xác định những nhiệm vụ trọng tâm bức xúc và đề ra những giải pháp cụ 
thể để thực hiện đề án, từ đó kiến nghị việc phân kỳ đầu tư, thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng con vật nuôi theo từng giai đoạn, từng năm.



3. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Bám sát đề án công nghiệp - 
TTCN của huyện giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020 theo quy hoạch phát triển 
kinh tế xã hội chung của huyện để triển khai, trong cuối năm 2007 phải thành lập 
xong Hội Doanh nghiệp của huyện Hòa Vang, ổn định nguồn thu cho các đơn vị cá 
nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tạo những điều kiện thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp hoạt động; phát huy hiệu quả hoạt động các chợ, tăng cường 
công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, đảm bảo an toàn giao thông; xúc 
tiến công tác chuẩn bị đầu tư: chợ Miếu Bông, sửa chữa nâng cấp chợ Mới Ba Xã. 
Làm việc với Sở du lịch và các sở chuyên môn của thành phố tiến hành quy hoạch 
mạng lưới du lịch trên địa bàn huyện để kêu gọi đầu tư.

II. Trên lĩnh vực quản lý nhà nước:
1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; lĩnh vực tài nguyên cần phải tập trung quản lý  như: đề nghị thành phố giao 
đất rừng cho đồng bào Phú Túc, thực hiện di dời sạt lở ven sông, khai thác đất đồi, 
cát sỏi sạn dòng sông, khai thác lâm sản và sử dụng đất rừng, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, giao đất cho nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý qui hoạch 
nhất là các quy hoạch đã được công bố trên địa bàn huyện vào cuối năm 2006; tập 
trung giải quyết những tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn. Lĩnh vực môi trường: 
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường, phát hiện và giải 
quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại trên lĩnh vực này, tiếp tục thực hiện kế hoạch về di 
dời các lò gạch thủ công bị ô nhiễm cần phải di dời xong trong năm 2007.

2. Trên lĩnh vực XDCB: đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ 
bản do huyện làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, phấn đấu hoàn thành trước mùa 
mưa, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, phối hợp với các đơn vị liên quan của thành 
phố làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình được đầu tư trên địa bàn. 
Đối với dự án Trung tâm hành chính huyện tuy do BQLDA thành phố điều hành 
nhưng phải phối hợp thật tốt để bố trí tái định cư, tổ chức đấu thầu, thành lập riêng 1 
tổ giám sát chất lượng XDCB cho 3 công trình nhà làm việc của: Huyện ủy, 
UBND&HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể, thúc đẩy BQLGT thành phố triển 
khai thi công công trình cầu qua sông Yên. Chuẩn bị danh mục các công trình XDCB 
năm 2008 trình UBND thành phố vào cuối năm;

3. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách, tăng 
cường công tác thu nợ thuế, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và hoàn thành 
trước ngày 20/12/2007 trừ chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất; tập trung tuyên truyền triển 
khai thành công Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ tài 
chính và ngành thuế áp dụng từ ngày 01/7/2007; thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 
theo dự toán được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính 
ở các địa phương và các ngành, triệt để tiết kiệm chi; tiếp tục triển khai chương trình 
hành động về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.



4. Tập trung vận động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ xoá nhà tạm, quan 
tâm đến các hộ bị sập nhà và khó khăn về kinh tế do bão số 6 mà đến nay chưa ổn 
định được về nhà ở và kinh tế, công tác xoá đói giảm nghèo phải phấn đấu đạt chỉ 
tiêu Nghị quyết HĐND đề ra; tiếp tục thực hiện chương trình “5 không” và đề án “03 
có” của thành phố, chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tập trung 
triển khai điều tra lao động - việc làm cho đối tượng trong độ tuổi lao động để chuẩn 
bị nguồn lao động cho các khu, cụm công nghiệp của thành phố hình thành trên địa 
bàn huyện; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày TBLS;

5. Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để khai giảng năm học 2007- 2008, xây 
dựng trường chuẩn Quốc gia các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở ở mức 
1, mức 2 và xây dựng thư viện, phòng bộ môn các trường Tiểu học, THCS đạt chuẩn; 
tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, phối hợp với các ngành chức 
năng thành phố chuẩn bị các điều kiện để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện, 
chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch 
bệnh, thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch hoá gia đình & trẻ em;

6. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 01 của Thành uỷ Đà Nẵng, quan tâm đến công tác 
cán bộ từ huyện đến cơ sở nhất là yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, về đạo 
đức, tác phong công tác, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện mô hình một 
cửa tại huyện, một cửa liên thông tại các xã, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; chú 
trọng công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực 
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng 
cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và ý kiến phản ảnh 
của công dân, tăng cường kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân 
và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động 
thi hành luật phòng chống tham nhũng.

III. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về chiến lượng bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; hoàn chỉnh thủ tục xin cấp đất xây dựng căn cứ chiến đấu, căn 
cứ hậu phương; tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã về kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết 04/HU của huyện ủy về xây dựng huyện thành “khu vực 
phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”.

Chuẩn bị tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2008; đẩy nhanh 
hoạt động phối hợp giữa Quân sự, Công an theo Nghị định 107/CP của Chính phủ 
góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện…

Đẩy mạnh thực hiện NQ08/BCT về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới, bảo đảm vững chắc ANCT, làm tốt công tác phòng ngừa tấn công tội phạm hình 
sự, TNXH, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ; xây dựng củng cố phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ; triển khai tốt Luật Cư trú.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.



Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện tốt những 
nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND huyện phải 
thường xuyên giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị UBMTTQVN huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của huyện phát 
động phong trào thi đua, phối hợp đồng bộ, cùng với UBND huyện phấn đấu thực 
hiện Nghị quyết này thật tốt, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hoà Vang khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009, 
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2007.

                                              CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu


