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Số:39/2007/NQ-HĐND        Thanh Khê, ngày 19 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân 

quận Thanh Khê năm 2008 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2008; 
Sau khi xem xét tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê và ý 

kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
  

Nhất trí thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê 
năm 2008 theo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, gồm các nội dung sau: 

I. Nội dung các kỳ họp trong năm: 
Trong năm có 2 kỳ họp định kỳ (kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11) 
1. Kỳ họp thứ 10 (tháng 6/2008): 
- Nội dung chủ yếu của kỳ họp: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã 

hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2008. Quyết định bổ sung các chủ trương, giải 
pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008.  

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; 
- Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; 
- Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 

2008 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận; 
- Chủ tịch UBMTTQVN quận thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 

và những ý kiến kiến nghị đối với HĐND - UBND quận; 
- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2008 của Chánh án TAND và Viện trưởng 

VKSND quận; 
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- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận; 
- Xem xét một số nội dung khác theo luật định. 
2. Nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 11 (tháng 12/2008): 
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi 

ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2008. Quyết định kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng 
an ninh, dự toán thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước, danh mục các công trình xây dựng 
cơ bản năm 2009. 

- Kết quả hoạt động của HĐND năm 2008, thông qua chương trình hoạt động của 
HĐND năm 2009. 

- Chủ tịch UBMTTQVN quận thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền; 
những ý kiến kiến nghị đối với HĐND - UBND quận. 

- Báo cáo của Toà án, Viện kiểm sát, Thi hành án quận năm 2008. 
- Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11. 
- Xem xét một số nội dung khác theo luật định. 
II. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND 

quận: 
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát UBND và các cơ quan trực thuộc UBND 

quận trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ năm 2008. Hoạt 
động của Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND quận tập trung vào các lĩnh 
vực: 

- Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, việc bố trí sắp xếp hoạt động kinh 
doanh tại các chợ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản tập trung và công trình nhà 
nước và nhân dân cùng làm, công tác xoá đói giảm nghèo, tập trung xoá nhà tạm, vốn 
vay, giải quyết việc làm, bảo hiểm xã hội; công tác khám chữa bệnh cho người dân; quản 
lý vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn 
quận…; 

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận về công 
tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận; 

- Giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đảm bảo đúng pháp 
luật; 

- Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát bằng hình thức tập trung đi cơ 
sở để thu thập thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, 
phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; 

- Duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ hàng quý với Thường trực HĐND 
các phường để nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, đôn đốc, hướng dẫn 
HĐND các phường nâng cao vai trò giám sát về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã 
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hội, quốc phòng an ninh và các hoạt động khác trên địa bàn, từng bước nâng cao chất 
lượng các kỳ họp HĐND phường, đảm bảo hoạt động của HĐND đúng quy định của 
pháp luật;  

- Thường xuyên tham gia, phối hợp cùng UBND quận thảo luận, quyết định các chủ 
trương và vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của UBND để giải quyết kịp thời các 
kiến nghị của địa phương; chuẩn bị tốt nội dung của các kỳ họp trong năm theo quy định, 
bảo đảm chất lượng của báo cáo trình tại kỳ họp; 

- Phối hợp với UBMTTQVN quận, các cơ quan chức năng, các Hội đoàn thể nhân 
dân giám sát việc chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của nhà nước trên các 
lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chú trọng công tác giải toả đền bù, bố trí tái 
định cư các dự án trên địa bàn quận; 

- Giám sát việc tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định 
của pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Từng bước thay đổi, mở rộng hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; 
tạo thuận lợi cho các vị đại biểu HĐND tiếp xúc với nhân dân nhiều hơn, nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết; đồng thời tăng cường công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri qua việc tiếp xúc cử tri và thông qua các kênh thông tin khác; 

-  Duy trì việc tiếp xúc, quan hệ chặt chẽ của Đại biểu HĐND quận với cử tri nơi 
mình ứng cử trong thời gian giữa 2 kỳ họp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại 
biểu, lắng nghe ý kiến kiến nghị, ghi nhận giải thích và động viên nhân dân thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 

III. Hội đồng nhân dân cần lưu ý: 
Việc chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND quận có ý nghĩa rất quan 

trọng, quyết định kết quả của từng kỳ họp, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng nhân dân quận. Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - các Ban 
Hội đồng nhân dân quận cần duy trì thường xuyên công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ các ngành, địa phương; đóng góp vào nội dung của kỳ họp những ý kiến thiết 
thực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của kỳ họp. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19  tháng 12 năm 2007./. 

 

 
 

                                               
 

 
 

        CHỦ TỊCH 
 

         Trần Văn Năm 



7 CÔNG BÁO/Số 03 + 04/Ngày 15-1-2008  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN THANH KHÊ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:40/2007/NQ-HĐND        Thanh Khê, ngày 19 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ năm 2008 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 9 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 

2008; 
 Sau khi xem xét các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận về tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2007, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2008; các báo cáo của Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra 
của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Hội đồng nhân dân quận thống nhất thông qua các báo cáo của Uỷ ban nhân 

dân quận và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề 
sau: 

I. Đánh giá tình hình năm 2007: 
Năm 2007 tình hình kinh tế - xã hội của quận gặp không ít khó khăn, giá cả biến 

động tăng, ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai lũ lụt kéo dài, đặc biệt là việc khắc phục hậu 
quả 02 cơn bão số 1 và số 6 năm 2006. 

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các 
chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng; thu chi 
ngân sách đảm bảo được cân đối; công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trường học, 
trạm xá, công sở được quan tâm; các hoạt động giáo dục đào tạo, văn hoá văn nghệ, thể 
dục thể thao, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, người có công 
và thực hiện các chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm 
Ngày Thương binh liệt sỹ có chiều sâu, ý nghĩa, thiết thực; trật tự an toàn giao thông, trật 
tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững; hoàn thành chỉ tiêu giao quân, công tác diễn tập cơ chế 02 Bộ Chính trị của 2 
phường Tân Chính và Xuân Hà cũng như cấp quận đạt kết quả khá tốt. Công tác tiếp dân 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cải tiến; cải cách thủ tục hành 
chính thực hiện khá hiệu quả; hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền được tăng 
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cường. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sinh hoạt, thái độ phục 
vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức-viên chức có chuyển biến tích cực.  

Bên cạnh những nội dung đã đạt được cũng còn những mặt hạn chế : sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tốc độ phát triển còn chậm, hiệu quả khai thác hoạt động 
kinh doanh tại một số chợ, đặc biệt là chợ Phú Lộc chưa đạt yêu cầu, công tác kiểm tra 
kinh doanh chưa được thường xuyên; việc hướng dẫn, kiểm tra tài chính, thu chi ngân 
sách các phường chưa kịp thời; thiếu các chính sách tạo nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn 
thu lâu dài; công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ huy động 
vốn đối ứng trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý các dịch vụ văn 
hoá chưa chặt chẽ, nếp sống văn hoá văn minh đô thị chuyển biến chậm; nợ xâm tiêu các 
nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo giải quyết chưa triệt để; đề án “Có nhà ở” vẫn còn 
nhiều vướng mắc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của quận. Tình hình tội phạm diễn 
biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều 
bức xúc. Một số địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tham 
mưu, biểu hiện trông chờ sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận; hoạt động phối hợp giữa 
một số phòng ban, các phường chưa chặt chẽ; thái độ phục vụ nhân dân còn hạn chế ở 
một vài cán bộ công chức. 

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2008: 
1. Mục tiêu tổng quát:  
Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định 

hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ 9 đã đề ra; bảo đảm phát 
triển kinh tế ổn định và bền vững.  

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục đầu tư thực 
hiện chương trình bê tông hoá các kiệt, hẻm, điện chiếu sáng trong khu dân cư. Tập trung 
nguồn lực để tạo chuyển biến căn bản lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ 
sinh môi trường 

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp 
nghĩa, chương trình mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Đảy mạnh chủ 
trương xã hội hóa để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo, Văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; 
củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; cải thiện chất lượng, hiệu 
lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công 
chức đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 
Chỉ tiêu pháp lệnh: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 139,560 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện 2007. 
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- Tổng chi ngân sách nhà nước : 146,250 tỷ đồng, tăng18% so với thực hiện 2007. 
- Gọi công dân nhập ngũ  :  đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. 
- Giảm hộ nghèo    :  700 hộ theo chuẩn thành phố. 
Chỉ tiêu hướng dẫn: 
- Tổng mức bán ra hàng hoá dịch vụ dân doanh : 6.500 tỷ đồng tăng 16%. 
- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp : 648 tỷ đồng (Nếu loại trừ phần 

thành phố phân cấp mới Công ty cổ phần Dệt may 29/3 là 180 tỷ thì tăng 4%). 
- Giá trị sản xuất hải sản  : 238 tỷ đồng, tăng 9%. 
- Sản lượng khai thác hải sản : 19.500 tấn, tăng 8,3%. 
- Kim ngạch xuất khẩu  : 28 triệu USD (Nếu loại trừ phần thành phố phân 

cấp mới Công ty cổ phần Dệt may 29/3 là 27,5 triệu USD thì tăng 229,3%). 
- Giới thiệu và tạo việc làm mới : 6.700 lao động. 
- Giảm tỷ suất sinh    : 0,25%0. 
- Tỷ lệ hộ Gia đình văn hoá : đạt 83 % trở lên.  
- Tỷ lệ tổ dân phố văn hoá  : 75% trở lên 
III. Nhiệm vụ và giải pháp chính: 
1. Phát triển kinh tế:  
Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần 

thứ 9 và các Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Kết luận số 04/KL-TU của 
Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển quận Thanh 
Khê trong những năm đến.  

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại-dịch vụ, công 
nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và hải sản. Tích cực hổ trợ tuyên truyền các chính sách ưu 
đãi đầu tư cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các 
thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng sản xuất; khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình 
thương mại, phân phối hàng hoá mới; tạo bộ mặt cho hoạt động thương mại dịch vụ theo 
hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát các loại 
hình kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm, bảo đảm môi trường phát triển, cạnh tranh lành 
mạnh, bền vững; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 
lượng. 

Tiếp tục thực hiện các phương án khai thác mặt nước các hồ điều tiết đưa vào kinh 
doanh dịch vụ, tạo nguồn thu cho ngân sách và bảo đảm được an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường; tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mới, nâng cấp các chợ theo quy hoạch để 
sớm sắp xếp ổn định các hộ kinh doanh nhằm khai thác thêm nguồn thu, khắc phục tình 
trạng lấn chiếm vĩa hè, lòng đường để kinh doanh. 
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Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh môi 
trường; phối hợp củng cố, giúp đỡ các Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh; tạo điều 
kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể phát triển mở rộng sản xuất, góp phần 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội.   

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị thương phẩm của 
mực lá đại dương; tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, nâng 
cao công suất, khai thác xa bờ, áp dụng phương pháp khai thác mới phù hợp với trình độ, 
tay nghề người lao động để nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm; phấn đấu sản lư
ợng khai thác đạt 19.500 tấn, giá trị khai thác hải sản đạt 238 tỷ đồng.  

2. Quản lý, điều hành ngân sách:  
Tiếp tục thực hiện chủ trương ổn định thuế; công khai thuế, công bằng trong thực 

hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện tốt công tác uỷ nhiệm thu thuế ngoài quốc doanh, nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân phường trong công tác thu và sử dụng ngân 
sách. Áp dụng các biện pháp hữu hiệu để tăng thu ngân sách; tận thu các nguồn thu khó, 
khai thác các nguồn thu mới, nuôi dưỡng tốt nguồn thu.  

Tích cực vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn để thực hiện hoàn thành kế 
hoạch đầu tư các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Tổ chức công khai quyết 
toán nguồn thu của nhân dân đóng góp xây dựng các công trình nhà nước và nhân dân 
cùng làm.  

Đảm bảo kế hoạch chi đầu tư sự nghiệp phát triển kinh tế, kiến thiết thị chính, sự 
nghiệp giao thông, môi trường, tài nguyên, xây dựng cơ bản tập trung ... Tiếp tục thực 
hiện chủ trương giao quyền tự chủ về biên chế và chi hành chính cho các địa phương, 
đơn vị.   

Thực hiện nghiêm chế độ, trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý, sử dụng 
và điều hành ngân sách. Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tình hình 
thu chi của các cấp ngân sách. Thực hiện quy chế công khai tài chính quy định hiện hành. 
Kiên quyết chống tham nhũng, tham ô, lãng phí tài sản công, lạm dụng chức quyền trong 
chi tiêu ngân sách nhà nước. 

3. Quản lý đô thị - Xây dựng cơ bản - Tài nguyên môi trường: 
Phối hợp cùng các ngành, địa phương, tranh thủ hướng dẫn của các cơ quan chức 

năng thành phố để triển khai thực hiện chương trình có nhà ở trên địa bàn. 
Tiếp tục thực hiện chương trình bê tông hoá, điện chiếu sáng các kiệt, hẻm. Năm 

2008, phấn đấu hoàn thành 90% trở lên các kiệt hẻm trong khu dân cư được bêtông hóa, 
điện điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước; ưu tiên đầu tư vốn sự nghiệp giao thông để 
duy tu bảo dưỡng các tuyến đường theo phân cấp đã hư hỏng và nạo vét cống rãnh trong 
khu dân cư. 

Thống nhất thông qua danh mục các công trình năm 2008 sử dụng bằng các nguồn 
vốn nhà nước và nhân dân cùng làm, sự nghiệp giao thông, kiến thiết thị chính và vốn 
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xây dựng cơ bản tập trung củng như các định hướng đầu tư của Uỷ ban nhân dân quận 
trình tại kỳ họp. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý sử dụng 
đất đai; tổ chức xét cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và biển số nhà 
đúng thời gian, đảm bảo quy định hiện hành. 

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép, không phép, 
sai giấy phép; duy trì công tác kiểm tra, sắp xếp trật tự vỉa hè, đồng thời áp dụng các biện 
pháp xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đông chợ trái phép, gây ô nhiễm 
môi trường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị.  

Phối hợp chặt chẽ với các ngành thành phố để thực hiện việc di dời giải tỏa, bố trí 
tái định cư của các dự án đang triển khai trên địa bàn một cách sát đúng và kịp thời.  

4. Văn hóa xã hội: 
Triển khai các giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, 

giáo dục, văn hóa; huy động mọi nguồn lực đầu tư trực tiếp theo Nghị quyết Trung ương 
5. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, nâng cao chất lượng dạy và học. Phấn đấu 
nâng cao tỷ lệ học sinh khá-giỏi; phối hợp vận động học sinh tiểu học trong độ tuổi ra lớp 
đạt chỉ tiêu đề ra; duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục ở các cấp học, có những giải 
pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng học sinh bỏ học, quan tâm hơn đến công tác giáo 
dục cộng đồng và chính sách khuyến học, khuyến tài.   

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; quản lý bệnh xã hội và HIV/AIDS; 
nâng cao trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong công tác tiếp 
nhận, khám chữa bệnh cho nhân dân; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các 
trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân. 

Triển khai rộng khắp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo phong 
trào; chú trọng xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá, bảo tồn, bảo tàng để giáo 
dục truyền thống cách mạng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân; 
kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực dịch vụ văn hóa, các hành vi vi phạm tệ 
nạn xã hội, bảo đảm môi trường văn hóa phát triển lành mạnh. 

Duy trì thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, vận động cán bộ và nhân dân đóng 
góp quỹ đền ơn đáp nghĩa để góp phần cùng nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần của các gia đình chính sách, người có công và các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, triển khai đồng bộ các giải 
pháp về vốn, đào tạo nghề để giải quyết, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở để nâng cao điều 
kiện sống cho các hộ nghèo; phấn đấu năm 2008 giảm 700 hộ nghèo; giới thiệu tạo việc 
làm mới cho 6.700 lao động. 

Nâng cao chất lượng công tác truyền thông dân số, chăm sóc trẻ em. Phấn đấu năm 
2008 giảm tỷ suất sinh 0,25%0.  
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Nâng cao chất lượng nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư; triển khai thực hiện kế hoạch “có nếp sống văn hoá, văn minh đô 
thị”; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng, thực hiện tốt nếp sống văn minh 
đô thị, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. 

5. Quốc phòng - An ninh - Nội chính: 
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phuơng, tổ chức giao quân năm 

2008 đạt chỉ tiêu giao và đảm bảo chất lượng; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân 
tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng, độ tin cậy cao phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh 
chính trị trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận 
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội; duy trì và giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
tổ quốc, chú ý các địa bàn trọng điểm, giáp ranh liên phường; tạo sự chuyển biến rõ nét 
về đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là loại tội phạm nguy 
hiểm, ma tuý, sử dụng hung khí, cướp giật, trộm cắp và các tệ nạn ma tuý, cờ bạc...  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra chống tham nhũng, 
thanh tra tài chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của nhân dân. 

Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng tuyên truyền 
những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.  

6. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành 
của chính quyền các cấp: 

Nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực điều 
hành của chính quyền các cấp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ mạnh để 
đủ sức đảm đương nhiệm vụ, chú trọng công tác quy hoạch đào tạo định hướng lâu dài, 
đúng chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo đơn vị, địa 
phương, cán bộ công chức trong thực thi công vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu công tác, 
phục vụ nhân dân. 

Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, phương pháp điều hành; giảm hội họp, sắp xếp lại 
một số Ban chỉ đạo, Hội đồng, giao trách nhiệm cho một số cơ quan đơn vị đảm đương 
nhiệm vụ. Tập trung hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra và giải quyết công việc trực 
tuyến. phát huy vai trò chủ động của thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các phường trong việc tham mưu đề xuất, điều hành thực hiện các nhiệm 
vụ được giao. 

Triển khai có hiệu quả đề án tinh giảm biên chế theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 
14/11/2007 và NĐ 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về sắp xếp bộ máy, 
quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 
với cán bộ công chức-viên chức. 
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Tiếp tục nghiên cứu đơn giản hoá các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, tiếp tục sắp xếp và kiện toàn bộ máy 
các phòng ban  và các phường đủ mạnh để hoạt động. 

Duy trì thường xuyên phong trào thi đua trong toàn quận đi đôi với khen thưởng kịp 
thời để động viên phong trào, các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai một 
cách tích cực và hiệu quả.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
Uỷ ban nhân dân quận phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tích cực triển khai chỉ 

đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc 
phòng năm 2008. Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận thường 
xuyên phối hợp để thống nhất, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị 
quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên, tích 
cực vận động nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, phát động phong trào thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008.  

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận và Hội đồng nhân dân các phường tăng cường chức năng kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết này. 

Hội đồng nhân dân kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quận phát huy tinh 
thần yêu nước, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ năm 2008. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê, khóa IX, 
nhiệm kỳ 2004 - 2009 thông qua ngày  19 tháng 12 năm 2007./. 

 

                                               
 

 
 

        CHỦ TỊCH 
  
 

      Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN THANH KHÊ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:41/2007/NQ-HĐND        Thanh Khê, ngày 19 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; 

phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2008 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 
tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà 
nước và Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; xây 
dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ ngân sách quận năm 
2008 tại báo cáo số 139/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân 
quận Thanh Khê; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý 
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 
phương, phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2008. Cụ thể như sau: 

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 139.560 triệu đồng 
(Một trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) 

(Không kể thu kết dư ngân sách năm 2007) 
II. Tổng chi ngân sách địa phương   : 146.250 triệu đồng 
( Một trăm bốn mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng) 
1. Chi đầu tư phát triển     :     14.000 triệu đồng 
2. Chi thường xuyên     :   105.090 triệu đồng 
2.1. Chi sự nghiệp kinh tế     :       2.687 triệu đồng 
2.2. Chi sự nghiệp văn xã     :     68.421 triệu đồng 
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2.3. Chi quản lý hành chính    :     26.564 triệu đồng 
2.4. Chi an ninh quốc phòng    :       4.359 triệu đồng 
2.5. Chi khác       :       3.059 triệu đồng 
3. Chi từ nguồn tăng thu     :     14.140 triệu đồng 
4. Chi dự phòng      :       6.660 triệu đồng 
5. Các khoản chi quản lý qua ngân sách  :       6.360 triệu đồng 
III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cho ngân sách các phường: thực 

hiện như năm 2007 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010. 
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê triển khai tổ chức thực hiện Nghị 

quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

     CHỦ TỊCH 
 

     Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN THANH KHÊ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:42/2007/NQ-HĐND        Thanh Khê, ngày 19 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân loại đơn vị hành chính Quận Thanh Khê 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ  

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về 
việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;  

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính 
phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;  

Căn cứ Công văn số 3872/UBND-SNV ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 
01 năm 2007 của Chính phủ và Kế hoạch số 4962/KH-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2007 
của Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn triển khai phân loại đơn vị hành chính 
cấp tỉnh và cấp quận, huyện; 

Xét Tờ trình số 100 /TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND quận Thanh 
Khê về việc đề nghị Thông qua việc lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính Quận Thanh 
Khê; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân trình tại kỳ họp và các ý 
kiến thảo luận của Đại biểu HĐND quận Thanh Khê, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê về việc lập hồ sơ phân loại 
đơn vị hành chính Quận Thanh Khê như sau: Quận Thanh Khê là đơn vị hành chính loại 
II. 

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ 
theo đúng trình tự, thủ tục qui định báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thẩm 
định  trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc phân loại. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, kỳ họp thứ 
9, nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./. 

 

                                               
 

 
 

          CHỦ TỊCH 
 

             Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Số:43/2007/NQ-HĐND        Thanh Khê, ngày 19 tháng 12  năm 2007 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân 

quận Thanh Khê, nhiệm kỳ 2004-2009 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009 - KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Thanh 
Khê về danh sách ứng cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận; căn cứ kết quả bầu 
cử và biên bản bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê khoá 
IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Xác nhận Ông Lê Văn Bình - Bí thư Quận đoàn Thanh Khê đã được Hội 
đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 bầu làm Hội thẩm nhân 
dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê, khoá IX, nhiệm kỳ 2004 -2009. 

Điều 2. Giao Chánh án Toà án nhân dân quận Thanh Khê tiếp nhận và bố trí vị Hội 
thẩm trên tham gia công tác xét xử tại Toà án nhân dân quận Thanh Khê theo đúng các 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Vị Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân quận Thanh Khê có tên tại điều 1 và các cơ 
quan hữu quan căn cứ nghị quyết thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

                        CHỦ TỊCH 
 

        Trần Văn Năm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:40/2007/NQ-HĐND        Liên Chiểu, ngày 28 tháng 12  năm 2007 
           

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ năm 2008 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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 năm 
2007; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận; báo cáo thẩm tra 
của các Ban của Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 
nhân dân quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các Báo cáo, Tờ trình của UBND quận 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 năm 2007 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 6 tháng 

10/2006, song nhìn chung, các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu vẫn hoàn thành, nhiều chỉ tiêu 
vượt so với năm trước. Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao. Các công 
trình xây dựng cơ bản do quận đầu tư phát huy hiệu quả. Thu ngân sách đạt và vượt kế 
hoạch; lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục đạt được những kết quả khá tốt. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.  

- Giá trị công nghiệp thực hiện 535,258 tỷ/ 520 tỷ đồng, đạt 103% KH, tăng 56% so 
với năm 2006 (342,347 tỷ đồng).  

- Giá trị TM-DV thực hiện: 147,97 tỷ/ 142,7 tỷ đồng, đạt 104% KH, tăng 29,6% so 
với năm 2006. 

- Tổng giá trị ngành nông - lâm - thuỷ sản: 18,053/17,5 tỷ đồng, đạt 103% KH, giảm 
19,5% (4,37 tỷ) so với năm 2006 (22,42 tỷ đồng). 
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- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 51,807/41,36 tỷ đồng, đạt 125,2% KH thành phố 
giao; đạt 123% KH của quận (42,149 tỷ). 

- Tổng chi ngân sách quận, phường: 108,2/61,792 tỷ đồng, đạt 175% KH thành phố 
giao; đạt 171% KH  của quận ( 63,239 tỷ).  

- Hộ nghèo: giảm 1.321/1.337 hộ, đạt 98,8% kế hoạch thành phố giao, bằng 188,7% 
kế hoạch quận (1.321/700 hộ). Số hộ nghèo hiện còn tính đến nay là 815/16.634 hộ, chiếm 
4,9% số hộ. 

- Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,5%0  (Nghị quyết HĐND là 0,5%0 ). 
- Giải quyết việc làm cho 6.423/5.000 lao động, đạt 128,5% kế hoạch. 
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. 
Tuy nhiên, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế và thách thức đó là: kinh tế công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy tăng trưởng, nhưng tính năng động và cạnh tranh chưa 
cao; dịch vụ tự phát, chưa có định hướng rõ, 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, công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đã đạt được nhiều kết quả tốt, song vẫn 
còn tình trạng gây phiền hà cho tổ chức, công dân, nhất là trong 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 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 xã hội, ATGT 
chưa đảm bảo, tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết; tình hình tội phạm tiếp 
tục diễn biến phức tạp.   

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2008 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, Kết luận 

24/KL-TU của Thường vụ thành ủy Đà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong những năm 
đến.   

Trên cơ sở các nhiệm vụ của UBND thành phố giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
quận lần thứ III, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 là: Cải cách thủ tục hành chính, 
xây dựng chính quyền vững mạnh; chỉ đạo phát triển kinh tế CN-TTCN đúng hướng cơ 
cấu, tạo bước chuyển biến tích cực  về thương mại dịch vụ; thực hiện tốt công tác quản 
lý quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường đấu tranh phòng chống 
tội phạm và các tệ nạn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh công tác giảm 
hộ nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; đảm bảo ANCT, TTATXH.  

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008  
- Giá trị CN-TTCN : 642 tỷ, tăng 20% so với năm 2007 
- Giá trị TM-DV     : 192 tỷ, tăng 30% so với năm 2007 
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- Giá trị NLTS        : 18,8 tỷ, tăng 2% so với năm 2007 
- Tổng thu ngân sách : 52 tỷ, tăng  25% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2007, tăng 

0,06% so với  thực hiện năm 2007. 
- Giảm tỷ suất sinh thô  : 0,45%0  
- Tỷ lệ gọi công dân nhập ngũ  : đạt 100% 
- Giải quyết việc làm  : 5.500 lao động 
- Xóa hết hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, giảm 600 hộ nghèo theo chuẩn thành phố. 
2. Nhiệm vụ và giải pháp chính 
a. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 
Khuyến khích và tạo điều kiện  thuận lợi cho các doanh nghiệp dân doanh phát triển 

sản xuất; 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.  

b. Thương mại - dịch vụ: 
Khai thác tối đa 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; khuyến khích các hộ dân tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ, ổn định 
cuộc sống; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, đảm bảo môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh; hoàn chỉnh và 
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.  

c. 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 hiện nay; duy trì và phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô, khuyến khích 
các mô hình trồng nấm rơm, phát triển các hộ trồng rau sạch, trồng hoa, cây cảnh phục 
vụ đời sống nhân dân 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.  

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

Kiểm soát chặt chẽ và nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp 
kiểm tra, kiểm soát chống thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế và buôn lậu; quản lý và khai 
thác  tốt các nguồn thu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách, tiết kiệm 
chi để tăng đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương; bố trí 
một khoản ngân sách hợp lý chi đầu tư công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư.   

 
đ. Tài nguyên và môi trường, Quản lý đô thị và xây dựng cơ bản 
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Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, khoáng sản; 
kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi trường và các trường hợp lấn 
chiếm, xây dựng trái phép. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn đảm bảo yêu cầu và 
chất lượng, hoàn thành các công trình xây dựng chuyển tiếp, đặc biệt là các công trình 
phục vụ dân sinh như đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng; triển khai 
thực hiện đề án quy hoạch chỉ giới hệ thống đường giao thông nội bộ khu vực dân cư 
(kiệt, hẽm); thực hiện việc gắn biển số nhà ở những đường đã có tên; đề xuất đặt tên 
đường đối với những tuyến đường đã xây dựng hoàn chỉnh; triển khai triệt để công tác 
ATGT theo Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ. 

e. Văn hóa - xã hội  
Thực hiện Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường phổ thông của quận giai 

đoạn 2006-2010; cải tạo, nâng cấp, xây dựng một số phòng học mới tại trường THCS 
Hòa Khánh; tiếp tục đầu tư xây dựng các trường chuẩn quốc gia; xây dựng và thực hiện 
có hiệu quả Kế hoạch giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường đấu tranh phòng 
chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác thâm nhập học đường; nâng cao chất lượng 
giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực 
trong dạy và học.  

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng chống 
dịch bệnh, kiểm tra VSATTP; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, 
dân số kế hoạch hóa gia đình, người nghèo, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi được 
khám chữa bệnh miễn phí; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình ngăn ngừa và 
giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động 
nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2005-2010. 

Triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa, TDTT trên địa bàn; phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây 
dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị", Đề án "3 có", chương trình “5 không”; xây 
dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể chất trong nhân dân, phát 
huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là 
tệ nạn ma túy. 

Làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, các thông tin kinh tế - xã hội, về trật tự an toàn giao thông, phòng, 
chống tội phạm, thực hiện cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo phục vụ nhiệm vụ 
chính trị của địa phương.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách; giải quyết 
có hiệu quả các vấn đề bức xúc của xã hội, nhất là mục tiêu xoá hết nhà tạm, hộ nghèo 
trong năm 2008; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
xuất khẩu lao động; huy động các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa 100 nhà ở cho các 
đối tượng chính sách, đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn. 
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Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho người 
lao động; vận động và triển khai loại hình BHYT tự nguyện trong nhân dân. 

g. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước 
vững mạnh 

Kiện toàn bộ máy quản lý từ quận đến cơ sở vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện 
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình 
"một cửa" và “một cửa liên thông”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11-CT/TU ngày 20-10-
2003 của Thành uỷ và Quyết định 91/QĐ-UB ngày 12-5-2004 của UBND thành phố về 
việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong CBCC; 
đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và trên 
một số lĩnh vực dịch vụ hành chính công. 

Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt 
điểm những vụ việc nổi cộm còn tồn đọng; tăng cường tiếp dân, đối thoại với nhân dân 
để giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân tại các dự án; chú trọng công tác 
thi hành án dân sự, đảm bảo án có điều kiện thi hành; triển khai thực hiện tốt các Chương 
trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống 
tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.  

h. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội: 
Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình 

hình thực tiễn của địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, vững 
mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng và độ tin cậy cao; hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện 
quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; thực hiện 
tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu và không có chống lệnh, đào 
bỏ ngũ sau giao quân. 

Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH, đấu tranh ngăn chặn có hiệu 
quả các loại tội phạm hình sự; vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; thực hiện nghiêm 
túc Luật Cư trú, quản lý người nhập cư, tổ chức tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường 
các biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của 
Chính phủ nhằm giảm thiểu TNGT và lập lại trật tự đô thị.  

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 năm 2008 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 HĐND tại kỳ họp gần nhất.  

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình của 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 năm 2008. 
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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 2008, góp phần xây dựng Liên Chiểu có an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa III, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2007./.   

 
                                                

 

 
 

                                         CHỦ TỊCH 
 

                                        Huỳnh Tấn Thiệt 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:23/2007/NQ-HĐND        Sơn Trà, ngày 26 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận 

___________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
KHOÁ IX, 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 Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về 
“Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện”; 

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội Vụ 
về “Hướng dẫn thực hiện một số điều qui định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện”; 

Sau khi nghe Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của UBND 
quận về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế 
HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu HĐND, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 
của UBND quận trình tại kỳ họp về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận: 

Quận Sơn Trà đạt loại II 
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân quận hoàn tất thủ tục theo qui định để trình Uỷ ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định. 
Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 

11 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2007./. 
 
                                                

 

 
 

    CHỦ TỊCH 
 

      Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:24/2007/NQ-HĐND        Sơn Trà, ngày 26 tháng 12  năm 2007 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 

quận Sơn Trà năm 2008 
__________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHOÁ IX, 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 Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 

2007 phương án phân bổ, phân cấp nhiệm vụ và cơ chế điều hành dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận và ý kiến của các 
vị đại biểu HĐND, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2008 là: 
55.220 triệu đồng , bao gồm: 

1. Thu cân đối ngân sách: 47.700 triệu đồng. 
2. Thu để lại quản lý chi qua ngân sách: 7.520 triệu đồng. 
3. Quận trực tiếp quản lý thu: 42.785 triệu đồng. 
4. Phường trực tiếp quản lý thu: 12.435 triệu đồng.  
Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 92.721 triệu đồng, bao gồm: 
1. Chi ngân sách cấp quận: 77.396 triệu đồng.  
2. Chi ngân sách cấp phường : 15.325 triệu đồng. 
* Phân theo lĩnh vực chi như sau: 
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.000 triệu đồng.  
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- Chi thường xuyên: 75.452 triệu đồng.  
- Chi thực hiện cải cách tiền lương: 2.147 triệu đồng. 
- Chi từ nguồn dự phòng: 2.602 triệu đồng.  
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 7.520 triệu đồng.  
Điều 3. Uỷ ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu 

ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng phòng, ban, ngành, 
các phường để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11 HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 
thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

  CHỦ TỊCH 
 
 

  Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:25/2007/NQ-HĐND        Sơn Trà, ngày 26 tháng 12  năm 2007 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ năm 2008 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 
KHÓA IX, 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 qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 
tháng 12 năm 2004; 

Sau khi nghe các tờ trình, báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án 
nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận và ý kiến thảo luận của các vị 
đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND quận và các ngành hữu quan  
trình tại kỳ họp, HĐND nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007: 
Năm 2007, kinh tế quận duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất 

trên địa bàn tăng 17,43% so với cùng kỳ năm 2006. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Công tác quản lý đô thị xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách được chú trọng, 
nhất là quan tâm giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng tại 
các khu dân cư. Các hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển trong đó tổ chức tốt các 
hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cuộc vận 
động xây dựng nhà tình thương. Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an 
ninh chính trị được giữ vững. 

Tuy nhiên, quận phải đối mặt với không ít khó khăn như giá nguyên nhiên vật liệu 
tăng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc, thiệt hại do thiên 
tai gây ra nặng nề, các cơ sở sản xuất công nghiệp qui mô hoạt động còn hạn chế, sức 
cạnh tranh còn thấp, tình hình tội phạm tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. 

II.  Phương hướng nhiệm vụ năm 2008: 
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:  
- Tổng giá trị sản xuất: 814.500 triệu đồng tăng 150,14% so với thực hiện năm 2007.  
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- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 55.220 triệu đồng. 
- Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 92.721 triệu  đồng. 
- Giảm tỷ suất sinh: 0,4%0. 
- Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2008: 4,19%. 
 - Giải quyết việc làm 4.600 lao động. 
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. 
2. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện: 
+ Về kinh tế: 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển và chuyển đổi cơ cấu tàu 

thuyền nghề khai thác thuỷ sản, các loại hình dịch vụ du lịch, nhất là du lịch biển. Tập 
trung đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 03 chợ Nại Hiên Đông, 
Phước Mỹ, Thọ Quang. Hoàn thành phương án kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão tại vùng 
bãi ngang thuộc Quận. 

Hoàn thành qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quận đến năm 2020. Tiếp 
tục triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 
9001:2000 trong các cơ quan hành chính. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

+ Về Quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản: 
Chủ động phối hợp với các ngành chức năng Thành phố, tổ chức triển khai khởi 

công các công trình xây dựng cơ bản đã được ghi vốn trong kế hoạch như: đường nội bộ 
phường An Hải Đông, trường tiểu học Nguyễn Văn Thoại, trường tiểu học Quang Trung, 
trường Mầm non Vành Khuyên, nhà làm việc các phòng Tài nguyên Môi trường, Y tế, 
Giáo dục... 

Làm tốt hơn nữa việc phối hợp với các Ban quản lý dự án trong công tác giải phóng 
mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm như dự án khu tổ hợp dịch vụ cao cấp phía 
đông cầu sông Hàn, dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường Sơn Trà - Điện 
Ngọc, khu du lịch ven sông Hàn, vệt Nguyễn Phan Vinh - Lê Văn Thứ, đường Hà Thị 
Thân, đền tưởng niệm danh nhân Thoại Ngọc Hầu... xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái 
định cư, nhất là việc khớp nối hệ thống mương cống nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi 
trường, ngập úng.  

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. 
+ Thu, chi ngân sách: 
Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 

tra thuế, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 
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Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ trong công tác nắm bắt thông tin việc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu dân cư mới hình thành vào lập bộ để quản lý 
thuế, tăng thu thuế nhà đất. 

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống 
tham nhũng, tăng cường giám sát chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công. 

+ Văn hoá xã hội: 
Thực hiện chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hôi. Chỉ thị 

16/2006/CT-UBND của UBND thành phố về: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi 
vi phạm trên địa bàn. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các qui tắc ứng xử qui định tại 
Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/QU của Đảng bộ quận khoá III về bảo tồn 
và phát huy giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà đến năm 2010 và những năm tiếp 
theo.Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá . Phấn đấu xây 
dựng trên 80% hộ đạt chuẩn “gia đình văn hóa” 

Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số gia đình trẻ em, giảm tỷ lệ sinh con 
thứ 3+, phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,4%0, lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội 
với việc chăm lo các gia đình nhất là gia đình đối tượng chính sách, bảo vệ chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. Tiếp tục đầu tư củng cố chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, tăng cường công 
tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh, thực hiện các chương 
trình mục tiêu y tế quốc gia. 

Triển khai các giải pháp có tính khả thi và bền vững về giải quyết tình trạng học sinh 
bỏ học. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Hai không" trong ngành giáo dục với 
4 nội dung "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà 
giáo và việc ngồi nhầm lớp". Phấn đấu trong năm 2008 phường Nại Hiên Đông đạt chuẩn 
phổ cập bậc trung học. 

Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, 
phát triển dịch vụ việc làm nhất là bảo đảm việc làm cho bộ đội phục viên xuất ngũ, thanh 
niên, ngư dân, nông dân sau khi đất bị thu hồi. 

Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động "Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với cuộc đấu tranh phòng chống 
tham nhũng và cuộc vận động “Không có tiêu cực trong thi hành công vụ và bệnh thành 
tích trong phong trào thi đua yêu nước” do quận uỷ phát động. 

+ Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội: 
Thực hiện có hiệu quả chiến lược và các chương trình kế hoạch về quốc phòng an 

ninh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý. Xây dựng một xã hội an toàn, lành 
mạnh, dân chủ và kỷ cương. 
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Thường xuyên rà soát 
bổ sung phương án tổ chức quận thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn vững chắc. 
Hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức diễn tập cơ chế 
theo Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị tại các phường Mân Thái và phường Nại 
Hiên Đông. 

Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với 
đẩy mạnh ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, làm tốt công tác phối hợp tuần tra 
đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định 7343/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan 
tư pháp trong việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho Toà án nhân dân 
quận theo Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.  

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách 
nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh qui định 
đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. 

+ Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp: 
Thực hiện tốt chương trình hành động của quận trong việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết lần thứ 5 của BCH Trung ương khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
“Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị” của thành phố. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo 
đức, phẩm chất cho cán bộ công chức. Xây dựng, ban hành qui định về tổ chức, quản lý 
công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ công chức viên chức, 
hợp đồng lao động đang công tác tại các phòng, ban, chuyên môn, UBND các phường 
thuộc Quận. 

Tiếp tục thực hiện và đổi mới hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều 
kiện để nhân dân tiếp cận thông tin dễ dàng và giải quyết nhanh gọn đúng qui định theo 
qui trình của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và của phường trên lĩnh vực đất 
đai, lao động thương binh và xã hội.           

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
UBND quận, các phòng ban ngành, UBND các phường nâng cao hiệu lực quản lý và 

điều hành, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2008. 
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các 

phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Đề nghị UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên của mặt trận, động viên các 
tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức phong trào thi đua góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Nghị quyết này đã được HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 
11 thông qua ngày 25 tháng  12  năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

   CHỦ TỊCH 
 
 

   Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN SƠN TRÀ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:26/2007/NQ-HĐND        Sơn Trà, ngày 26 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận năm 2008 

________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ 

KHOÁ IX, 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; 

Sau khi nghe Thường trực HĐND quận trình Chương trình hoạt động giám sát của 
HĐND quận năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 48/TTr-TTHĐND ngày 04 tháng 12 năm 2007 
của Thường trực HĐND quận về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND quận năm 
2008. 

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát của HĐND quận và căn cứ vào nhiệm vụ 
quyền hạn theo qui định của pháp luật, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị 
đại biểu HĐND quận xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình 
giám sát. 

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11 HĐND quận khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 
thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2007./. 

 
 

                                               
 

 
 

               CHỦ TỊCH 
 
 

                 Mai Mộng Tưởng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:05/2007/NQ-HĐND       Ngũ Hành Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2007 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 
________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 11 
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 02/TTr-TTHĐND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của 

Thường trực HĐND quận về Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân 
quận Ngũ Hành Sơn, ý kiến của các đại biểu HĐND quận, 

QUYẾT NGHỊ: 
      Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận do 
Thường trực HĐND quận trình tại kỳ họp. 
      Điều 2.Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào 
nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND và các Ban của 
HĐND chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám 
sát. 

Thường trực HĐND quận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình giám sát 
của HĐND quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của HĐND quận; 
hướng dẫn các đại biểu HĐND quận trong việc tham gia thực hiện hoạt động giám sát. 
      Điều 3.Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để 
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận và các đại biểu HĐND quận tiến hành 
hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của 
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND quận. 
      Điều 4. Tại kỳ họp giữa năm, Thường trực HĐND quận báo cáo sơ kết tình hình thực 
hiện và tại kỳ họp cuối năm báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình giám sát năm 2008 
của HĐND quận. 

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009 
thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 14 tháng 12 năm 2007./. 

                                               
 

 
 

   CHỦ TỊCH 
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    Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:06/2007/NQ-HĐND         Ngũ Hành Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ năm 2008 
___________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN  
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 11 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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, Ủy ban 
nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án 
nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND quận và ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND quận và các ngành hữu quan 
trình tại kỳ họp. HĐND quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:  

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007: 
Năm 2007 là năm cán bộ và nhân dân quận phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả bão lụt, công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định 
cư, giá cả các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tăng cao. Song nhờ sự quan 
tâm của UBND và các ngành chức năng thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy, giám sát 
của HĐND, chỉ đạo, điều hành của UBND quận, phối hợp Mặt trận và các đoàn thể tổ 
chức triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ với kết quả: 

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 263,19 tỷ đồng bằng 118,96% 
kế hoạch thành phố, 114,55% kế hoạch quận, tăng 11,25% so với năm 2006. Tổng thu 
ngân sách nhà nước ước thực hiện 26,28 tỷ đồng, bằng 130,3% kế hoạch thành phố, 
126,4% kế hoạch quận, tăng 39,3% so với năm 2006. Các hoạt động văn hóa xã hội có 
tiến bộ như lĩnh vực giáo dục, y tế được chăm lo, công tác đền ơn đáp nghĩa, chương trình 
xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao 
phong phú, đa dạng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại còn chiếm tỷ trọng thấp, chưa thực 
sự là ngành kinh tế mũi nhọn, tiến độ thi công một số công trình trọng điểm còn chậm; 
rác thải, ô nhiễm môi trường, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao 
thông còn nhiều... là những bức xúc của quận. 

 
Điều 2. Những nhiệm vụ, giải pháp năm 2008: 
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1. Một số chỉ tiêu chủ yếu: 
- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế quận quản lý tăng từ 10 - 11%. 
Trong đó: 
+ Giá trị sản xuất Du lịch-Dịch vụ-Thương mại tăng 32 - 33%. 
+ Giá trị sản xuất ngành CN-TTCN-XDCB tăng từ 9 - 10%. 
+ Giữ vững ổn định giá trị sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản bằng năm 2007. 
- Tổng thu ngân sách phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành phố giao. 
- Giảm 460 - 500 hộ nghèo. 
- Giảm tỷ suất sinh thô 0,4%o. 
- Hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 8 - 9%. 
- Giải quyết việc làm cho 1.500 - 1.600 lao động. 
- Phấn đấu trên 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 65% Tổ dân phố đạt danh 

hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và trên 90% cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”. 
- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. 
2. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện: 
2.1. Phát triển kinh tế: 
Tập trung chỉ đạo phát triển ngành du lịch - dịch vụ - thương mại trên địa bàn bảo 

đảm tỷ lệ tăng trưởng hằng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, từng 
bước khẳng định ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh công tác giải tỏa mặt bằng, bàn giao 
đất cho các dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn để có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao 
đời sống nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban quản lý Khu danh thắng, đẩy 
mạnh hơn hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 01. Tập trung nguồn vốn đầu tư tôn tạo, 
xây dựng mới một số công trình tại khu danh thắng góp phần cải thiện môi trường du 
lịch. Duy trì, quảng bá và phát triển mạnh các lễ hội văn hóa du lịch như Lễ hội Quán 
Thế Âm, Lễ Vu Lan để thu hút du khách. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các 
loại hình dịch vụ như nhà hàng, nhà nghỉ... Đầu tư xây dựng các hạng mục chợ Non 
Nước, chợ Bắc Mỹ An, lập thủ tục đầu tư xây dựng chợ Khuê Mỹ. Trước mắt, tổ chức 
tốt các hoạt động thương mại, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp lễ, Tết. 
Thường xuyên kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 
Có phương án phòng chống cháy nổ ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và các chợ. 

Nâng cao hoạt động Hiệp hội Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước. Tăng cường công 
tác quảng bá thương hiệu sản phẩm đá mỹ nghệ ra thị trường trong và ngoài nước. Đẩy 
mạnh phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi mở rộng quy mô sản xuất các ngành CN-TTCN có lợi thế như 
đá mỹ nghệ, hàng may mặc, điện tử; chú trọng phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, 
sản xuất hàng gia dụng như mộc, nề, trang trí nội, ngoại thất... góp phần thu hút lao động 
và giải quyết việc làm.  
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Chuyển một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu, 
cây công nghiệp ngắn ngày, trồng hoa, cây cảnh, phát triển mạnh và nhân rộng các vùng 
rau an toàn... cho hiệu quả kinh tế cao. Tu bổ hệ thống kênh mương, trạm bơm điện, chủ 
động có phương án chống hạn, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn. Phòng chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm. Xúc tiến việc triển khai xây dựng lò 
mổ tập trung tại Hòa Quý; phát huy lợi thế diện tích nuôi trồng thủy, hải sản nhất là tôm 
thương phẩm, tôm giống và cá nước ngọt. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 
30/10/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

2.2. Quản lý ngân sách:  
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 ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý 
nghiêm các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách. 
Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong mua sắm, sửa chữa, hội nghị và 
tiếp khách. Đảm bảo mọi hoạt động tài chính, ngân sách từ quận đến phường và các đơn 
vị dự toán đều phải công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị 
trong việc quản lý và sử dụng ngân sách. Đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách nhà nước, khai 
thác, quản lý tốt các nguồn thu, làm tốt công tác truy thu thuế nợ đọng.  

2.3. Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường:  
Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đô thị, tài 

nguyên môi trường; xử lý kiên quyết tình trạng khai thác cát trái phép, xây dựng công 
trình trái phép trong và ngoài khu quy hoạch; chủ động triển khai thực hiện các công trình 
xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn mục tiêu thành phố cấp cho quận đảm bảo đúng tiến độ 
và chất lượng, tập trung cho các công trình: trường THCS và trường mầm non phường 
Khuê Mỹ, trụ sở nhà làm việc phường Mỹ An, Nhà tưởng niệm Khu III, có kế hoạch 
trùng tu di tích K20. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là trong các khu 
du lịch và bãi biển. Thực hiện việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, ưu tiên 
các khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Có nhà ở” trong 
Chương trình “Thành phố 3 có” giai đoạn 2008-2010. Chú trọng công tác cấp Giấy chứng 
nhận Quyền sử dụng đất ở, Giấy phép xây dựng đảm bảo quy định. 

Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng, phối hợp, đôn đốc các 
Ban quản lý dự án thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ 
tầng các khu dân cư trước khi bố trí tái định cư, giải quyết kịp thời những vướng mắc 
trong đền bù giải tỏa. Phối hợp Mặt trận và các đoàn thể từ quận đến phường vận động 
nhân dân chấp hành tốt chủ trương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai thi công 
các công trình.  

2.4. Văn hóa - Xã hội: 
Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở các bậc học. Thực hiện có hiệu quả cuộc 

vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không 
vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp”. Hoàn thành phổ cập 
giáo dục bậc Trung học trên địa bàn quận.  
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Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Sớm hoàn thành công 
trình Trạm Y tế phường Khuê Mỹ. Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số, giảm tỷ 
lệ sinh con thứ 3 trở lên và hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. 100% phụ nữ nghèo được 
tiếp cận với các dịch vụ y tế. 

Phấn đấu 100% hộ chính sách có nhà ở xuống cấp được hỗ trợ cải thiện. Thực hiện 
đầy đủ và kịp thời các chế độ hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại trong đợt lũ, không để xảy 
ra trường hợp thiếu đói sau lũ và trong dịp tết Nguyên đán. Thực hiện hiệu quả Đề án 
“Giải quyết việc làm” trên địa bàn quận. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, quản lý chặt chẽ các 
loại hình kinh doanh văn hóa, bài trừ văn hóa phẩm độc hại. Nâng cao chất lượng các 
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng nếp 
sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2008-2010, từng bước đầu tư xây dựng hoàn 
thiện các thiết chế văn hóa, thể thao.   

2.5. Quốc phòng an ninh:  
Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 

09/CP, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ 
chức, băng nhóm. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
Thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của 
cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác tuần tra 
đêm phối hợp các lực lượng Công an - Quân đội - Biên phòng đảm bảo khép kín địa bàn, 
nhất là tại các vùng giáp ranh, khu vực trọng điểm. Giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, đảm bảo 100% người 
dân trên địa bàn khi tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường bằng xe môtô, xe 
gắn máy đội mũ bảo hiểm bắt buộc theo Nghị quyết 32 của Chính phủ. Thực hiện tốt 
công tác quản lý nhân, hộ khẩu; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất 
là trong các dịp lễ, Tết... 

2.6. Nội chính pháp chế: 
Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện Chương trình hành 
động Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực 
hiện tốt các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các cấp, các ngành. Xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ 
tranh chấp, khiếu kiện, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng 
pháp luật. Tổ chức tiếp dân đúng định kỳ tại cơ quan.  

2.7. Xây dựng chính quyền:  
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giảm hội họp, đi sâu 

đi sát cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế “Văn hóa công sở”. Nâng 
cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một 
cửa liên thông”. Sớm hoàn chỉnh lắp đặt hệ thống camera tại bộ phận “một cửa”, một số 
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ngành chuyên môn thuộc quận và các phường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý 
thức tự giác, xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực. Thực 
hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân quận, các ngành, các địa phương nâng cao hiệu lực quản lý và điều 

hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2008 đã được HĐND thông qua, 
giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết này 
và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. 

Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình của UBND quận 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 triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2008. 

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

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

Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ và chiến sĩ trong toàn quận phát 
huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết chung sức chung lòng phấn đấu đạt và vượt các 
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng quận Ngũ Hành Sơn văn minh, giàu đẹp, nhân 
dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:07/2007/NQ-HĐND     Ngũ Hành Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 
phương và phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2008 

__________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
 Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

 Sau khi nghe Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND 
quận Ngũ Hành Sơn về dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách quận năm 2008, 
theo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận và ý kiến của các đại biểu HĐND 
quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2008 
là 57.037 triệu đồng (Năm mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu đồng), gồm: 

 1. Thu ngân sách quận, phường được hưởng  :  26.544 triệu đồng 
 2. Thu bổ sung ngân sách thành phố   :  29.183 triệu đồng 
 3. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách :    1.310 triệu đồng 
Trong đó: 
 - Ngân sách quận      :   48.330 triệu đồng 
 - Ngân sách phường      :     8.707 triệu đồng 
 Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 là 57.037 triệu đồng (Năm 

mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu đồng), gồm: 
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 - Ngân sách quận       :  48.330 triệu đồng 
 Trong đó: 
  + Chi đầu tư phát triển    :   5.000 triệu đồng 
  + Chi thường xuyên    :  40.948 triệu đồng 
  + Chi dự phòng     :    1.072 triệu đồng 
  + Chi để lại qua ngân sách   :    1.310 triệu đồng 
 - Ngân sách phường      :    8.707 triệu đồng 
 Trong đó: 
  + Chi thường xuyên    :     8.484 triệu đồng 
  + Chi dự phòng     :        223 triệu đồng 
 Điều 3. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn căn cứ Nghị quyết này tiến hành 

giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng ngành, 
từng phường để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.  

 Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và 
các phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 
thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 14 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:08/2007/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
V/v thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em trong nhân dân  

trên địa bàn quận từ năm 2008 
______________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 11 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của 
Thường trực HĐND quận Ngũ Hành Sơn v/v đề nghị thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em 
trong nhân dân trên địa bàn quận từ năm 2008; 

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu 
HĐND quận, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của 

Thường trực HĐND quận Ngũ Hành Sơn v/v đề nghị thôi huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em 
trong nhân dân trên địa bàn quận từ năm 2008. 

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND quận hoàn tất thủ tục và báo cáo với Thường 
trực HĐND thành phố theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. 
1. UBND quận có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với 

HĐND quận tại kỳ họp gần nhất. 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các 

phường tổ chức kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. 
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND quận 

thông qua. Các Nghị quyết trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ. 
Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009, 

kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./. 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:09/2007/NQ-HĐND                Ngũ Hành Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn 

khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009 
___________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của 
Thường trực HĐND quận v/v đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ 
Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Văn Tiến và ý kiến của các 
đại biểu HĐND quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa 
III, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Văn Tiến – nguyên Trưởng Công an quận 
Ngũ Hành Sơn do yêu cầu nhiệm vụ mới với 23/23 đại biểu HĐND quận (có mặt) tán 
thành, chiếm 100 %. 

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND quận hoàn tất thủ tục và báo cáo với Thường 
trực HĐND thành phố theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2004-2009, 
kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Hoàng Thư Sinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN CẨM LỆ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:22/2007/NQ-HĐND                Cẩm Lệ, ngày 26 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ năm 2008 

________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 6 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND quận, của các ngành liên quan, 
báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân quận,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ tán thành các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban 

nhân dân quận và các ngành có liên quan trình bày tại kỳ họp về thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. Hội 
đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007: 
Mặc dù trong điều kiện phải tập trung nổ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và đợt 

lũ ngày 12/11/2007 cùng với các tác động bất lợi khác, nhưng qua một năm triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thì hầu hết các chỉ 
tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 100,77% kế 
hoạch, tăng 20% so với năm 2006. Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị ngành 
công nghiệp-xây dựng đạt 98,49%, trong đó công nghiệp dân doanh đạt 91,23%, tăng 
24%; giá trị ngành dịch vụ đạt 109,51%, tăng 29%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 
94,83%. Công tác thu ngân sách đạt 153,7% kế hoạch. Công tác giải toả mặt bằng, bố trí 
tái định cư được tập trung giải quyết, công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, 
quản lý tài nguyên và môi trường thực hiện kết quả. Công tác xây dựng chính quyền, 
thanh tra, tư pháp hoạt động khá tốt. Lĩnh vực văn hoá-xã hội có bước phát triển, đời sống 
người dân ngày càng được cải thiện. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được tập trung chỉ đạo kịp thời nên 
sớm ổn định đời sống nhân dân ở vùng bị thiên tai. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế: kinh tế phát triển chưa vững chắc, tiến độ 
xây dựng một số dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm, công tác bảo vệ môi trường triển 
khai chưa đều và thiếu tính thường xuyên, hộ thoát nghèo chưa vững chắc, một số hoạt 
động văn hoá-xã hội chưa đi vào chiều sâu, tình hình trật tự xã hội có một số vụ việc phức 
tạp, tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, một số vấn đề bức xúc của nhân dân chưa 
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được giải quyết kịp thời. Đây là những tồn tại cần phải nổ lực khắc phục trong thời gian 
đến. 

B. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008: 
I. Các chỉ tiêu chủ yếu: 
1. Tổng giá trị sản xuất tăng 20-21% so với năm 2007. 
2. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng 19-20%. Trong đó: Công 

nghiệp dân doanh tăng 24-25%. 
3. Giá trị ngành dịch vụ tăng 26-27%. 
4. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thủy sản tăng 2,5%. 
5. Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 6 triệu USD. 
6. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 32-32,5 tỷ đồng. 
7. Đào tạo và giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. 
8. Giảm 300 hộ nghèo theo chuẩn thành phố.  
9. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 8%.  
10. Giảm tỷ lệ sinh 0,5%o.  
11. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. 
II. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện: 
1 Về kinh tế: 
Phát triển công nghiệp: Triển khai đề án phát triển CN-TTCN đến năm 2010, tạo 

điều kiện để phát triển các DN và cơ sở sản xuất mới, có giải pháp cụ thể để khôi phục 
nghề truyền thống và phát triển các ngành nghề mới. Khuyến khích các DN đầu tư phát 
triển các ngành CN-TTCN có giá trị tăng cao.  

Phát triển các ngành dịch vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát 
triển TM-DV đến năm 2010 cuả quận. Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình dịch vụ, thu 
hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ cao cấp phục vụ hoạt động kinh tế, đẩy mạnh các 
dịch vụ y tế, giáo dục, mở rộng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống dân 
sinh. Tổ chức quản lý tốt hoạt động kinh doanh tại các chợ Cẩm Lệ, Hoà An. Khuyến 
khích phát triển các loại hình dịch vụ khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí...Tạo điều kiện 
thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân để phát triển các mô hình du lịch sinh thái làng 
quê ở Hoà Xuân, phát triển dịch vụ tại vùng rau La Hường, Hoà Thọ Đông.  

Phát triển nông-lâm-thuỷ sản: Tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng 
phục vụ đô thị, đầu tư và khuyến khích mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh rau, hoa, 
cây cảnh nhằm giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân, củng cố hoạt 
động và phát triển các HTX nông nghiệp.  

2. Công tác thu, chi ngân sách:  
2.1. Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 32.260 

triệu đồng. Trong đó: 
- Thu cân đối ngân sách  :  30.951 triệu đồng. 
- Thu quản lý qua ngân sách :    1.309 triệu đồng. 
2.2. Về chi ngân sách: Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 79.726 triệu đồng. 

Trong đó: 
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- Chi cân đối ngân sách  : 78.417 triệu đồng.  
- Chi quản lý qua ngân sách :  1.309 triệu đồng.   
3. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và tài nguyên-môi trường: 
Hoàn thành đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của quận đến năm 

2020 trình thành phố phê duyệt để có cơ sở triển khai công tác quy hoạch chi tiết, đề xuất 
thành phố bố trí vốn để lập các dự án, chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội của quận.  

Tích cực tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý đô thị và quản lý kiến trúc đô 
thị về nhà ở và các công trình xây dựng công cộng. Phối hợp, đôn đốc các đơn vị có liên 
quan triển khai các công trình mới và hoàn thành các công trình  đang thực hiện trên địa 
bàn. Tranh thủ nhiều nguồn vốn để đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng việc đầu tư 
các công trình trường học, điện chiếu sáng, nước sạch, nhà làm việc, nhà họp tổ dân phố, 
đường giao thông, trùng tu, tôn tạo di tích văn hoá-lịch sử…Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân 
sử dụng nước máy lên 45-50%. 

Thực hiện công tác quy hoạch chi tiết sử dụng đất. Tiến hành điều tra, đánh giá tài 
nguyên và hiện trạng ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt đề án bảo vệ môi trường 
của quận, tăng tỷ lệ thu gom chất thải rắn lên 75-80%, tỷ lệ hộ dân đăng ký hợp đồng thu 
gom rác thải 50-60%. Triển khai kế hoạch trồng, quản lý và chăm sóc cây xanh ở một số 
khu dân cư. Phấn đấu thực hiện việc đánh, gắn biển số nhà ở tất cả các tuyến đường đã 
đặt tên. 

4. Phát triển văn hoá-xã hội:  
Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế và 

dạy nghề theo chủ trương của thành phố. Phối hợp với thành phố từng bước hình thành 
các tuyến du lịch, khôi phục Đình làng Lỗ Giáng-Hòa xuân và đề nghị công nhận một số 
di tích lịch sử, văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 
phấn đấu có 70-80% tổ dân phố văn hoá, 90-95% hộ gia đình văn hoá, trên 70% cơ quan 
văn hóa, 100% trường đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện chương trình  “3 có” của thành phố, 
chú trọng công tác xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Đầu tư cho các môn thể 
thao thành tích có lợi thế và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tài năng trẻ trong phong trào 
TDTT của quận. Nâng cao chất lượng nội dung, chương trình phát thanh đến cơ sở. 

Triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2010, tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục-đào tạo, đảm bảo 100% trẻ em trong độ 
tuổi đến trường, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đảm bảo chất lượng 
phổ cập tiểu học và phổ cập giáo dục bậc trung học, đẩy mạnh phong trào xã hội học tập 
trên toàn quận.  

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu khám chữa 
bệnh của nhân dân. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và nâng cao sức 
khỏe cộng đồng. Xây dựng 02 phường Hoà Thọ Tây và Hoà An đạt chuẩn quốc gia về y 
tế. Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 8%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 
3. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.  

Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và giải quyết kịp thời các chính sách cho 
gia đình chính sách, hộ khó khăn, đảm bảo 100% đối tượng thuộc hộ nghèo được cấp thẻ 
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bảo hiểm y tế. Tập trung thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, vay vốn giải quyết việc 
làm cho nhân dân. 

5. Công tác thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền:  
Nâng cao chất lượng của công tác tiếp dân và công tác thanh tra cơ sở. Thực hiện có 

kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho công 

dân. Thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở.     
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan 

chuyên môn thuộc quận theo quy định của cấp trên,  xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện mới. Triển khai thực 
hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” ở các phường còn lại. 
Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hành chính công theo TCVN 9001-
2000 (ISO 9001) tại UBND quận. 

6. Công tác Quốc phòng-An ninh:  
Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quận đội, tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực sẳn sàng chiến 
đấu từ quận đến cơ sở. Xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,5-1,7% so với dân số.    

Tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng việc 
xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp 
vi phạm an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra ban đêm để quản lý an 
ninh trật tự trên địa bàn.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
Uỷ ban nhân dân quận, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

đạt kết quả cao nhất. 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biều 

Hội đồng nhân dân quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

Đề nghị UBMTTQVN quận và các thành viên của Mặt trận 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 nhiệm vụ năm 2008. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ khoá I, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                                

 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
QUẬN CẨM LỆ 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 
Số:  24/2007/NQ-HĐND                Cẩm Lệ, ngày 26 tháng 12  năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP LẦN THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính 
phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ 
Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 
26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và 
cấp huyện; 

Sau khi nghe Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của 
Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ về việc phân loại đơn vị hành chính quận Cẩm Lệ 
và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất với Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 14 tháng 12    năm 
2007 của Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ về việc phân loại đơn vị hành chính quận 
Cẩm Lệ với kết quả như sau: 

- Tổng số điểm: 137 điểm. 
- Xếp loại: III. 
Điều 2. Giao cho UBND quận hoàn tất thủ tục theo quy định để báo cáo 

UBND thành phố Đà Nẵng xem xét quyết định. 
Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận khoá I, nhiệm kỳ 2004 

- 2009 thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26 tháng 12 năm 2007./. 

 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Trần Kim Văn 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:47/2007/NQ-HĐND               Hòa Vang, ngày 21 tháng 12  năm 2007 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG  
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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 xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, báo cáo của Viện kiểm sát 
nhân dân, Toà án nhân dân huyện, báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2007 và báo 
cáo của các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND và ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu HĐND, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND và báo cáo của các đơn vị liên 
quan về đánh giá thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2007 và kế hoạch 2008, Hội đồng nhân 
dân nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 
Trong năm 2007, kinh tế huyện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tích cực, công tác quản lý qui hoạch, xây dựng cơ bản đạt nhiều 
kết quả tốt; quản lý thu chi ngân sách được tăng cường vượt chỉ tiêu kế hoạch; các chương 
trình quốc gia về y tế, giáo dục xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề đạt kết quả tốt, đã xoá 
hết nhà tạm hộ nghèo; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có nhiều chuyển 
biến tích cực và đạt nhiều thành tích, công tác khắc phục cơn bão số 6 năm 2006 và đợt 
lũ năm 2007 kịp thời và hiệu quả; an ninh, chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, không 
để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm, 
như tốc độ tăng trưởng chưa cao, thiếu bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi cũng như xây dựng mô hình 50 triệu đồng/ha chưa nhiều; CN-TTCN hoạt động qui 
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mô nhỏ; Thương mại, dịch vụ chủ yếu buôn bán lẻ, hệ thống mạng lưới các chợ vẫn chưa 
phát huy hết hiệu quả, chưa phát huy được tiềm năng du lịch trên địa bàn; quản lý tài 
chính một số địa phương còn buông lỏng; thi công các công trình từ nguồn vốn thành phố 
còn chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường còn nhiều tồn tại; 
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mô hình một cửa liên thông vẫn có trường hợp chậm trễ; 
chưa thực hiện rà soát sử dụng đất rừng, thu hồi đất rừng của các tổ chức, cá nhân sử 
dụng không hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều phức tạp; số 
nhà sập hoàn toàn do bão số 06 chưa được xây dựng còn lớn mặc dù đã nhận tiền hỗ trợ 
là 5 triệu đồng/nhà; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; trách nhiệm thủ trưởng một số 
địa phương, đơn vị chưa được nâng cao, chậm giải quyết các vấn đề mới nảy sinh; số vụ 
phạm pháp hình sự tăng cao, ANCT, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, thiếu các biện pháp 
đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên, đó là sự điều hành của chính quyền một số địa 
phương chưa tích cực trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, một bộ phận cán bộ, công 
chức các cơ quan chuyên môn, thành viên các ban chỉ đạo huyện và cán bộ, công chức 
cơ sở chưa tích cực, chưa chủ động trong tham mưu và quản lý, điều hành. Cần tiếp tục 
khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong năm đến. 

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 
a. Phương hướng chung 
Năm 2008 được xem là năm bản lề, là năm thứ 3 của kỳ kế hoạch 05 năm (2006-

2010), chính vì vậy cần tập trung huy động nguồn lực để đầu tư phát triển nhằm thực hiện 
thắng lợi mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn. Tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển 
các ngành kinh tế của Huyện năm 2008 cao hơn so với năm trước, tăng tỷ trọng ngành 
CN-TTCN, TM-DV, giảm tỷ trọng ngành nông- lâm- thuỷ sản; đầu tư có trọng điểm phát 
triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá phục vụ đô thị; tạo điều kiện phát triển 
CN - TTCN, TM –DV; khai thác mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng đồng bộ theo hướng qui hoạch chung của Thành phố; chăm lo phát triển văn hoá xã 
hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; phát 
huy dân chủ, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ và nhân dân để đáp ứng nhu cầu đặt ra 
trong tình hình mới.  

b. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 
1- Phấn đấu tổng GTSX toàn huyện tăng 11,2-11,5% so với  năm 2007. 
2- Tốc độ tăng GTSX ngành Nông-Lâm-Thuỷ sản phấn đấu tăng 5,3-5,5% 
 + Tổng sản lượng lương thực qui  thóc đạt 37.535 tấn. 
3- Tốc độ tăng GTSX ngành Công nghiệp, Xây dựng tăng 17-18 %. 
Trong đó: GTSX ngành CN-TTCN tăng 20% so với 2007. 
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4- Tốc độ tăng giá trị ngành Thương mại, Dịch vụ  tăng 13%. 
5- Tổng thu Ngân sách trên địa bàn 27,74  tỷ đồng. Trong đó: Thu cân đối ngân sách 

24,24 tỷ đồng; Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 3,50 tỷ đồng. 
6- Tổng chi Ngân sách trên địa bàn 126,714 tỷ đồng. Trong đó chi cân đối qua ngân 

sách 111,601 tỷ đồng. 
7- Giải quyết việc làm  2.100 - 2.300 lao động; đào tạo nghề 920 lao động. 
8- Xóa 190  nhà tạm cho đối tượng hộ nghèo (phát sinh). 
9- Giảm 900 -1.000  hộ nghèo. 
10-Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi1,5.% 
11-Giảm tỷ suất sinh 0,56%o. 
12- Giảm tỷ lệ phụ nữ  sinh con thứ 3 trở lên 0,8%. 
13- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. 
c. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2008 
- Nông - Lâm - Thuỷ sản 
Tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất nông nghiệp; triển khai các chương trình thực 

hiện Đề án CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn; thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 
30/10/2007 của Ban thường vụ Thành uỷ về phương hướng củng cố, phát triển kinh tế 
tập thể trong nông nghiệp; củng cố hoạt động các Hợp tác xã, giải thể các HTX hoạt động 
không hiệu quả, khuyến khích mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ phục vụ nông 
nghiệp; tiếp tục hình thành các vùng rau chuyên canh, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 
kém hiệu quả sang trồng cây hoa màu, cây thực phẩm ở một số xã; mở rộng diện tích 
trồng lúa giống; khuyến khích mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản; phát triển chăn nuôi 
đàn heo, bò, khôi phục và phát triển đàn gia cầm; làm tốt công tác thú y, không để phát 
sinh dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ; đẩy mạnh công tác 
khuyến nông lâm ngư, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhất là công nghệ sinh 
học vào sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm, hướng đến sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp phục vụ đô thị; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 
Hoà Vang; thực hiện quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh chương trình 5 
triệu ha rừng, thực hiện giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc, đảm bảo nhân dân vùng 
núi phải có đất rừng sản xuất; thực hiện quản lý khai thác lâm sản và sử dụng đất rừng, 
tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, ngăn chặn hiệu quả việc khai thác, vận 
chuyển tàng trữ lâm sản trái phép; tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế trang trại, kinh 
tế vườn, vườn rừng; thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tiếp 
tục thực hiện dự án di dời các hộ dân trong vùng sạt lở ven sông, lũ quét tại các xã Hoà 
Bắc, Hoà Phong, Hoà khương, Hoà Phước, Hoà Nhơn...; triển khai đề án miễn thuỷ lợi 
phí; tiếp tục đẩy mạnh chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và miền núi. 

- Công nghiệp-TTCN 
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Tập trung phát triển Công nghiệp-TTCN, triển khai các chương trình thực hiện Đề 
án phát triển công nghiệp-TTCN giai đoạn 2007-2010; ưu tiên phát triển các ngành chế 
biến nông lâm sản, SX vật liệu xây dựng, hàng mây tre, may mặc; tiếp tục đình chỉ các 
lò gạch thủ công gây ô nhiễm trên các xã trung du, khuyến khích đầu tư các lò gạch 
tuynen; phối hợp với các Sở qui hoạch làng đá chẻ Hoà Sơn; đề nghị Thành phố triển 
khai công tác xúc tiến xây dựng khu công nghiệp Hoà Khương, và qui hoạch thêm một 
số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện do Thành phố quản lý; đối với Huyện tiến 
hành khảo sát qui hoạch 01 số địa điểm tại các xã Hoà Tiến, Hoà Sơn, Hoà Nhơn, Hoà 
phong để bố trí mặt bằng cho các hộ cá thể SXKD trên địa bàn có nhu cầu phát triển 
ngành Thương mại-dịch vụ, CN- TTCN phù hợp với điều kiện của Huyện và không gây 
ô nhiễm môi trường; duy trì hoạt động sản xuất tại các địa phương có nghề; tận dụng các 
nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp; giới thiệu và hỗ trợ 
kinh phí các đơn vị sản xuất tham gia các khoá tập huấn, khởi sự thành lập doanh nghiệp 
do các Sở, các Trung tâm tổ chức; phối hợp với Hội doanh nghiệp Huyện tổ chức Hội 
nghị, các buổi Hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo Huyện, lãnh đạo các Trung tâm của 
Thành phố, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của Nhà nước hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp. 

- Thương mại dịch vụ 
Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ hiện có, cải tạo và nâng 

cấp chợ Miếu Bông, chợ mới ba xã, xoá bỏ các chợ tạm gây trở ngại giao thông và ảnh 
hưởng xấu đến vệ sinh môi trường; xây dựng thí điểm dự án phát triển cụm du lịch sinh 
thái tại Cẩm Nê kết hợp sản xuất rau sạch và tham quan làng nghề; đề nghị thành phố 
triển khai dự án khai thác suối nước nóng Phước Nhơn; mời các đơn vị tư vấn và Sở du 
lịch lập qui hoạch hệ thống du lịch trên địa bàn để kêu gọi đầu tư và phối hợp với các 
công ty du lịch lữ hành giới thiệu du khách đến Hoà Vang; xây dựng 01 Website giới 
thiệu về huyện Hoà Vang trên mạng điện tử để phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư; tuyên 
truyền phổ biến chính sách, pháp luật, văn minh thương mại cho các công ty, các hộ kinh 
doanh thương mại trên địa bàn; đề nghị Thành phố có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện 
cho chủ lò gạch thủ công, các chủ xe công nông bị đình chỉ hoạt động chuyển đổi ngành 
nghề, đầu tư mua sắm phương tiện vận tải tiếp tục hoạt động nhằm ổn định đời sống. 

- Tài chính tín dụng 
Tập trung tăng cường thu ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu đồng 

thời nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường thu nợ đọng thuế, có biện pháp xử lý kiên quyết 
các trường hợp dây dưa, đảm bảo thu vượt các chỉ tiêu thành phố giao; triển khai thực 
hiện nội dung chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố 
Đà Nẵng nhằm thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng 
chính phủ về "tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, 
lệ phí, chính sách huy động và các khoản đóng góp của nhân dân"; triển khai thực hiện 
Luật quản lý thuế; ứng dụng tin học trong quản lý đơn vị nộp thuế và khâu kê khai thuế; 
thực hiện tốt công tác khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính; tăng cường thực hành 
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tiết kiệm chống lãng phí, chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách ở các 
ngành, các địa phương theo đúng pháp luật.  

- Công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản 
Hoàn thiện qui hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh đến năm 2010 

và tầm nhìn 2020; tiếp tục qui hoạch xây dựng cụm kinh tế-kỹ thuật: Miếu Bông-Lệ 
Trạch, An Ngãi Tây-Hưởng Phước, Góc Kha-Phú Sơn; qui hoạch khu sinh thái Hóc Khế, 
qui hoạch làng nghề đá chẻ, qui hoạch hệ thống du lịch; tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho những nơi có mô hình sản xuất hàng hoá, vùng 
sản xuất chuyên canh có hiệu quả, tránh đầu tư tràn lan gây lãng phí; chuẩn bị điều kiện 
thủ tục trình HĐND các cấp và chính phủ để trong năm 2008 thành lập thị trấn Tuý Loan; 
phối hợp Sở y tế đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa; phối hợp với các đơn vị liên quan 
lập dự án trình UBND thành phố xây dựng khu căn cứ chiến đấu hậu phương; tranh thủ 
các nguồn vốn tiếp tục đầu tư hệ thống GTNT trên địa bàn huyện với các dự án đã được 
phê duyệt như dự án đường giao thông đi trung tâm xã đã được Thành phố phê duyệt, các 
dự án giao thông đã được cam kết giữa sở GTCC với ADP, các cầu Trường Định, Tà 
Lang đã được chuẩn bị đầu tư trong năm 2007. Tiến hành xây dựng các tuyến đường 
GTNT theo hướng giao thông đô thị bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm” ở các xã. Tiếp tục đầu tư giao thông kiệt xóm cho những xóm, tổ dân cư mà trước 
đây chưa có điều kiện triển khai. Phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho 
các Trường THCS, Trường tiểu học và mẫu giáo; tiếp tục đầu tư xây dựng các chợ, cầu, 
đường,... trên địa bàn; trong năm 2008 UBND Huyện cần phải lập 01 tổ tư vấn giám sát 
và đôn đốc trong quá trình triển khai xây dựng nhà làm việc Trung tâm hành chính Huyện 
đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng để đến cuối năm 2008 phải dời địa điểm làm việc 
của Huyện về Trung tâm mới. 

- Quản lý tài nguyên - môi trường, giải toả đền bù 
Tiếp tục việc cấp giấy CNQSDĐ đất trồng rừng và các hộ đã có đất ở, nhà ở lâu dài 

trên địa bàn nhưng chưa được xử lý cấp giấy GCNQSDĐ; quản lý tốt đất rừng, qui hoạch 
chuyển một số diện tích đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản 
xuất; rà soát tình hình sử dụng đất rừng, tiếp tục thu hồi diện tích đất rừng các tổ chức, 
cá nhân sử dụng không hiệu quả; tiến hành ký hợp đồng thuê đất đối với các đối tượng 
sử dụng quá hạn mức; tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sạn, các cơ 
sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, di dời các lò gạch thủ công; quản lý tốt công tác qui 
hoạch và việc xây dựng nhà ở của các hộ dân trên địa bàn; mở rộng và nâng cao hiệu quả 
hoạt động thu gom rác thải trong khu dân cư và  các tuyến đường chính; phối hợp với các 
Ban quản lý các dự án thực hiện tốt công tác giải toả đền bù các dự án được đầu tư trên 
địa bàn. 

- Văn hoá, xã hội 
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” được mở rộng 4 nội dung “Nói 

không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng 
ngồi nhầm lớp”; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn nhất là đối với các xã miền 
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núi và đồng bào dân tộc, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, phát triển phong trào khuyến 
học, thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; nâng 
cao năng lực hoạt động các Trung tâm đào tạo nghề, phối hợp với Trung tâm giới thiệu 
việc làm, Sở lao động-TBXH tổ chức Hội chợ việc làm nhằm giải quyết lượng lao động 
trên địa bàn huyện; thực hiện công tác tuyên truyền về dân số- gia đình và trẻ em để đảm 
bảo giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên theo đúng kế hoạch thành phố giao; 
duy trì và phát triển có hiệu quả hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em huyện, tiếp tục tranh 
thủ các nguồn viện trợ, phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc; 
tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đảm bảo phục vụ nhu cầu 
khám chữa bệnh của nhân dân; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả chương trình “5 không”, “3 có” của Thành phố. 

Thực hiện lồng ghép các chương trình XĐGN và cho vay vốn giải quyết việc làm, 
đồng thời có giải pháp chống tái đói, tái nghèo trong cộng đồng dân cư. 

- Nội chính 
+ Thực hiện tốt chỉ thị 11, Nghị quyết 09 của Thành ủy và Quyết định 91 của UBND 

thành phố, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục chính theo mô hình "một cửa", "một 
cửa liên thông"; làm tốt công tác cán bộ, tổ chức sát hạch đội ngũ cán bộ hợp đồng; xây 
dựng kế hoạch và có chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ tăng cường lực 
lượng cán bộ cho các Hợp tác xã nông nghiệp; chuẩn hoá quy chế làm việc từ huyện đến 
xã, triển khai quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 ban hành quy chế văn hoá 
công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO TCVN 
9001:2000 trong quản lý nhà nước tại UBND huyện; thực hiện tốt công tác 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.  

+ Tập trung công tác giao quân từ đầu năm đạt kế hoạch thành phố giao; xây dựng 
lực lượng vũ trang mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng và độ tin cậy lực lượng dân 
quân tự vệ, thực hiện tốt chính sách hậu phương về quân đội; ổn định an ninh trật tự, đẩy 
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu 
tranh, phòng chống các loại tội phạm, tăng cường hoạt động tuần tra ban đêm, không để 
xảy ra các tụ điểm nóng, phức tạp về ANCT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh 
vùng dân tộc, tiếp tục thực hiện NQ 08/BCT của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ 
quốc trong tình hình mới, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết 32 của Chính phủ, 
Chỉ thị 11 của thành phố, triển khai các biện pháp cấp bách, khoa học để kiềm chế, giảm 
thiểu TNGT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện  
Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 

huyện, phát huy thành tích đạt được trong năm qua, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết 
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tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác năm 
2008. 

 Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân huyện triển khai 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 
thắng lợi Nghị quyết, đem lại hiệu quả thiết thực. 

 Nghị quyết này đã được HĐND huyện Hoà Vang khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009, 
kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                                

 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số: 48/2007/NQ-HĐND               Hòa Vang, ngày 21 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện luật; 

Sau khi nghe Báo cáo lập dự toán thu và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách 
Nhà nước năm 2008, Tờ Trình số 391 /TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân huyện Hoà Vang; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội và ý kiến của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 2008: 
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2008: 27.740.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi triệu  đồng y./.), trong đó: 
1. Thu cân đối ngân sách   :   24.240.000.000 đồng 
2. Các khoản thu để lại QL qua NS :     3.500.000.000 đồng 
Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 123.273.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu đồng y./.). 
II.Tổng chi ngân sách địa phương là: 123.273.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

hai mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu đồng y./.). trong đó: 
1. Chi cân đối ngân sách       : 108.474.000.000 đồng 
2. Chi bổ sung cho ngân sách xã      :   11.299.000.000 đồng 
3. Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:     3.500.000.000 đồng 
Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 

thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 21 tháng 12 năm 2007. 
 

                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:49/2007/NQ-HĐND               Hòa Vang, ngày 21 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong để thành lập 

Thị trấn mới và xã Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang 
___________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 
KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP LẦN THỨ IX 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng ( nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có 
địa giới chưa hợp lý; 

Căn cứ Thông tư số 19-BT ngày 31 tháng 01 năm 1979 của Bộ trưởng Phủ Thủ 
tướng Về việc điều chỉnh địa giới các quận, huyện, xã và các đơn vị tương đương thuộc 
các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Kết luận số 05-KL/TU ngày 15 tháng 10 năm 2006 của Ban thường vụ thành 
ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến 
năm 2010. Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo cho các ngành của thành phố và huyện Hòa 
Vang đến năm 2008 phải thành lập thị trấn mới thuộc huyện Hòa Vang trên cơ sở chia 
tách đơn vị hành chính xã Hòa Phong thành 2 đơn vị mới là thị trấn mới và xã Hòa Phong; 

Sau khi nghe UBND huyện Hòa Vang báo cáo đề án chia tách địa giới hành chính 
xã Hòa Phong thành 2 đơn vị hành chính và Tờ Trình số 341 /TTr-UBND ngày 06 tháng 
11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hoà Vang, biên bản tổng hợp ý kiến cử tri, báo 
cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất chủ trương và Đề án chia tách địa giới hành chính xã Hòa Phong 
để thành lập 2 đơn vị hành chính mới trực thuộc huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. 

1. Đơn vị hành chính số 1: Thị trấn mới 
Bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 09 thôn: Thôn Vân Dưong 1, thôn 

Tuý Loan Tây 1, thôn Tuý Loan Tây 2, thôn Tuý Loan Đông 1,  thôn Tuý Loan Đông 2, 
thôn Bồ Bản 1, thôn Bồ Bản 2, thôn Cẩm Toại Đông và thôn Thạch Bồ để thành lập thị 
trấn mới. 

- Vị trí địa lý của thị trấn mới: 
 + Phía Đông giáp xã Hòa Tiến, có sông Yên làm ranh giới. 
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 + Phía Tây giáp thôn An Tân thuộc xã Hòa Phong ( cũ). 
 + Phía Nam giáp thôn Cẩm Toại Trung thuộc xã Hòa Phong ( cũ). 
 + Phía Bắc giáp xã Hòa Nhơn, có sông Tuý Loan làm ranh giới. 
- Diện tích tự nhiên của thị trấn mới: 6,79 km2 (679 ha) 
- Dân số của thị trấn mới: 7.464 người (tính đến thời điểm 31/12/2006). 
- Tên gọi của thị trấn mới: Thị trấn Tuý Loan. 
- Trụ sở làm việc của thị trấn mới: Trụ sở làm việc của thị trấn mới dự kiến sẽ lấy 

trụ sở hành chính của xã Hòa Phong hiện nay làm trụ sở. 
2. Đơn vị số 2: Xã Hòa Phong (còn lại) 
Ranh giới xã Hòa Phong còn lại bao gồm toàn bộ diện tích và dân số của 06 thôn: 

Thôn Dương Lâm 2, thôn Cẩm Toại Trung, thôn Cẩm Toại Tây, thôn An Tân, thôn 
Khương Mỹ và thôn Nam Thành. 

- Vị trí địa lý: 
 + Phía Đông giáp thôn thị trấn Tuý Loan mới. 
 + Phía Tây giáp xã Hòa Phú ( huyện Hòa Vang). 
 + Phía Nam giáp xã Hòa Khương ( huyện Hòa Vang). 
 + Phía Bắc giáp thị trấn Tuý Loan mới. 
- Diện tích tự nhiên: 11,314 km2 (1.131,4 ha) 
- Dân số: 6.259 người (tính đến thời điểm 31/12/2006). 
- Tên gọi: Đơn vị hành chính còn lại vẫn giữ nguyên là xã Hòa Phong. 
- Trụ sở làm việc của xã Hòa Phong: Trụ sở làm việc của xã Hòa Phong dự kiến sẽ 

chuyển đến xây dựng tại thôn Cẩm Toại Trung của xã Hòa Phong. 
Điều 2. Giao cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem 

xét theo quy định. 
Điều 3. Nghị quyết này được HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua 

tại Kỳ họp lần thứ 09 ngày 21 tháng 12 năm 2007 với 31/31 đại biểu tán thành, chiếm tỷ 
lệ 100%./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:50/2007/NQ-HĐND               Hòa Vang, ngày 21 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về công nhận kết quả phân loại 

đơn vị hành chính huyện Hòa Vang 
_____________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 
KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP LẦN THỨ IX 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về 
phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về 
việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 
tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; 

Sau khi xem Tờ Trình số 342 /TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban 
nhân dân huyện Hoà Vang và các văn bản liên quan về phân loại đơn vị hành chính cấp 
huyện Hòa Vang, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 342/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 
2007 của UBND huyện Hòa Vang trình tại Kỳ họp về việc công nhận kết quả phân loại 
đơn vị hành chính huyện Hòa Vang. 

Điều 2. Giao cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục để trình UBND thành phố Đà 
Nẵng quyết định. 

Điều 3. Nghị quyết này được HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua 
tại Kỳ họp lần thứ 09 ngày 21 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Hiệu 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________________ 

Số:51/2007/NQ-HĐND               Hòa Vang, ngày 21 tháng 12  năm 2007 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 

________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG 

KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP LẦN THỨ IX 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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 Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của 
Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

1. Thông qua Tờ trình số 18/TT-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp về chương trình giám sát của Hội đồng 
nhân dân huyện năm 2008 (Có chương trình giám sát kèm theo). 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban HĐND và các vị Đại biểu HĐND 
huyện tổ chức thực hiện chương trình giám sát này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009 
thông qua tại kỳ họp thứ 09 ngày 21 tháng 12 năm 2007./. 

 
                                               
 

 
 

         CHỦ TỊCH 
 

          Nguyễn Văn Hiệu 
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