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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 51/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
______________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG KHÓA VII
NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các cơ
quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban của HðND, thông báo của Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của các vị ñại biểu HðND thành
phố ðà Nẵng.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố và của các cơ
quan hữu quan trình tại kỳ họp, ñồng thời nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
1. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm 2007
Trong 6 tháng ñầu năm, với những cơ hội và thách thức mới, kinh tế - xã hội của
thành phố ñã duy trì ñược nhịp ñộ tăng trưởng và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an
ninh ñược giữ vững; kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) ước tăng 10,03% so với cùng kỳ 2006;
- Giá trị sản xuất công nghiệp ước ñạt 4.637 tỷ ñồng, bằng 42,9% kế hoạch năm,
tăng 11,7% so với cùng kỳ 2006;
- Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm ước ñạt 390 tỷ ñồng, bằng 57,2% kế
hoạch năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ 2006;
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước ñạt 370,4 triệu USD, bằng
48,9% kế hoạch năm, tăng 24,9% so với cùng kỳ 2006;
- Tổng vốn ñầu tư phát triển ước ñạt 5.481,4 tỷ ñồng, bằng 49,4% kế hoạch năm,
tăng 41,6% so với cùng kỳ 2006;
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước ñạt 2.733 tỷ ñồng, bằng 51% dự toán; tổng
chi ngân sách ước thực hiện 3.293,7 tỷ ñồng, bằng 71,5% dự toán HðND giao;
- Giải quyết việc làm mới cho người lao ñộng ñạt 17.989 người, bằng 54,5% kế

