38

CÔNG BÁO/Số 27+28/ Ngày 20-07-2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________
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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
__________________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 HðND và UBND ngày
03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, Toà
án nhân dân quận, báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến thảo luận của ñại
biểu HðND Quận,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu quan trình tại kỳ
họp thứ 10 khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009, HðND nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
A. Về ñánh giá tình hình 6 tháng ñầu năm 2007:
Nhìn chung 6 tháng ñầu năm tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ñều
có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc ñộ tăng trưởng
khá. Công tác thu ngân sách ñược chỉ ñạo tập trung theo kế hoạch, ñảm bảo kịp thời
các khoản chi. Công tác xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng triển khai thực
hiện ñạt kết quả. Các hoạt ñộng văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an
ninh ñược ñảm bảo giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền nhất là thực hiện cải
cách hành chính ñã ñược chú trọng, bước ñầu thực hiện có hiệu quả.
Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế ñó là: kinh tế duy trì ñược tốc ñộ tăng
trưởng nhưng thiếu ổn ñịnh trên một số lĩnh vực, một số công trình do vướng mắc
trong thủ tục xây dựng nên chậm triển khai thực hiện, tiến ñộ triển khai các công
trình Nhà nước và nhân dân cùng làm ñạt chưa cao, vấn ñề vệ sinh môi trường còn
bức xúc, trên lĩnh vực y tế, giáo dục còn ñể xảy ra những sai sót ñáng tiếc, tình hình
an toàn giao thông và trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp...
B. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007:
Có biện pháp thúc ñẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chú trọng các
mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao; tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 6 gây ra,

