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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội ñồng nhân dân
(HðND) thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan,
thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố,
báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến thảo luận của các ñại biểu HðND
thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
UBND thành phố, sở, ngành, ñịa phương ñã tập trung triển khai nhiều giải
pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhờ ñó tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các
mặt công tác về cơ bản ñược ñảm bảo và ñạt một số kết quả tích cực.Việc thực hiện
chủ ñề “Năm tiếp tục ñẩy mạnh thu hút ñầu tư”ñạt ñược nhiều kết quả thông qua
việc tổ chức thành công Chương trình Tọa ñàm mùa Xuân 2019; thu hút ñầu tư
trong, ngoài nước và thu ngân sách tăng so với kế hoạch; các dự án trọng ñiểm ñược
tập trung chỉ ñạo; giải ngân vốn ñầu tư xây dựng cơ bản cao hơn so với cùng kỳ; các
lĩnh vựcvăn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; công tác xây dựng chính quyền, cải cách
hành chính, thanh tra, tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh,
trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn ñược giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tổng sản
phẩm xã hội (GRDP) và một số chỉ tiêu chưa ñạt kế hoạch; công tác giải tỏa ñền bù,
tái ñịnh cư có chuyển biến nhưng còn chậm, ảnh hưởng ñến tiến ñộ thi công, giải
ngân vốn xây dựng cơ bản; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn
chậm ñược xử lý; vấn ñề an ninh nguồn nước chưa ñược ñảm bảo, chưa có giải pháp
căn cơ ñể giải quyết tình trạng thiếu nước, nhất là trong mùa khô hạn; vấn ñềô nhiễm
môi trườngcòn diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm về ma
túy, tội phạm là người nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa ñảo chiếm
ñoạt tài sản; công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa ñạt chỉ tiêu yêu cầu,
còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc giao thông cục bộ chưa
ñược cải thiện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm.
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