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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:03/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngũ Hành Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
_______________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10
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 HðND, UBND ngày 03
tháng 12 năm 2004;
Xét Tờ trình số 132a/TTr-UBND ngày 09/7/2007 của UBND quận Ngũ Hành
Sơn v/v Trình phê chuẩn dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng
an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007;
Sau khi nghe các báo cáo của UBND quận; các báo cáo của Viện Kiểm Sát nhân
dân và Tòa án nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của các Ban HðND và ý kiến của các
ñại biểu HðND quận,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo của UBND quận và các ngành hữu
quan trình tại kỳ họp. Hội ñồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn ñề sau ñây:
ðánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng ñầu năm 2007:
Sáu tháng ñầu năm 2007, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thực hiện 154,901 tỷ ñồng, tăng
30,96% so với cùng kỳ;
- Giá trị sản xuất ngành Du lịch - dịch vụ - thương mại thực hiện 32,160 tỷ ñồng,
tăng 36,67% so với cùng kỳ;
- Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 55,941 tỷ ñồng, giảm 6,62% so với cùng
kỳ;
- Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản thực hiện 31,314 tỷ ñồng, tăng 32,72%
so với cùng kỳ;
- Thu ngân sách thực hiện 11,885 tỷ ñồng bằng, tăng 15,09% so với cùng kỳ;
Chi ngân sách quận thực hiện 25,997 tỷ ñồng bằng 59,42% kế hoạch thành phố và
57,16% kế hoạch quận;

