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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ðà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15
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 thành phố và ý kiến của các vị ñại biểu HðND
thành phố.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. HðND thành phố ñã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 15 với
các nội dung ñược xem xét, quyết ñịnh như sau:
1. HðND thành phố cơ bản thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình của Thường
trực HðND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, Thông báo của Chủ
tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND thành phố;
ñồng thời, ghi nhận, ñánh giá cao sự chỉ ñạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của
UBND thành phố, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng ñồng doanh
nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp phòng,
chống, kiểm soát dịch bệnh Covid -19 gắn với ñảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội,
nhanh chóng ổn ñịnh tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn thành
phố.
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020, HðND thành phố
thống nhất các nội dung do UBND thành phố trình, ñề nghị UBND thành phố tiếp tục
phát huy những kết quả ñạt ñược, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung chỉ
ñạo, ñiều hành phấn ñấu ñạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội năm 2020, trong ñó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
a) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng phát triển thành phố ðà Nẵng
và tổ chức triển khai thí ñiểm mô hình chính quyền ñô thị.
Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên ñề, kế hoạch của Thành
ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về

