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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:38/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
KỲ HỌP THỨ 8, NHIỆM KỲ 2004-2009
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi nghe UBND quận báo cáo tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6
tháng ñầu năm 2007; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân
quận; báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến thảo luận của các vị ñại biểu
HðND quận,
QUYẾT NGHỊ:
Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND và các ngành hữu quan trình
tại kỳ họp. Hội ñồng nhân dân quận Liên Chiểu nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
I. ðánh giá tình hình 6 tháng ñầu năm 2007:
Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm
trước, giá trị CN tăng 41%, TM-DV tăng 20,8%; nhiều dự án phát huy hiệu quả; trật
tự ñô thị dần ổn ñịnh; thu ngân sách ñạt kế hoạch; văn hóa xã hội tiếp tục ñạt kết quả
tích cực, ñời sống nhân dân ñược cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội ñược giữ vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn những hạn chế như: kinh
tế phát triển chưa bền vững; tội phạm ma túy có lúc diễn biến phức tạp, tội phạm
trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng, chưa có phương án hiệu quả
ñể giảm thiểu tai nạn giao thông.
II. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ quận lần thứ III và Kết
luận 24/KL-TU của Thường vụ thành ủy ðà Nẵng về phát triển Liên Chiểu trong
những năm ñến. Hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao. Trong ñó chú
trọng các nhiệm vụ sau:

